W niniejszym Przewodniku przedstawiona została oferta, zasady rekrutacji i specyfika
poniższych szkół w których mogą kontynuować naukę absolwenci gimnazjum.
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Wstęp
Drogi Gimnazjalisto, Szanowni Rodzice

Oferta edukacyjna miasta Poznania na poziomie szkół ponadgimnazjalnych jest bardzo
bogata. Większość szkół uczestniczy w elektronicznym naborze i prezentuje swoją ofertę
w Informatorze na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/
Część z nich wprowadziła jednak odrębne zasady rekrutacji, w związku z tym ich oferta nie
znajduje się we wspomnianym Informatorze. Może to utrudnić Gimnazjalistom i ich Rodzicom
dotarcie do wszystkich szkół, które warto uwzględnić w podejmowaniu decyzji dotyczącej
dalszego kształcenia. Mając to na uwadze, pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego
dla Młodzieży w Poznaniu przygotowali Przewodnik po szkołach ponadgimnazjalnych miasta
Poznania i powiatu poznańskiego - Szkoły nieuczestniczące w elektronicznym naborze do szkół
ponadgimnazjalnych. Opracowanie to powstało po to, aby w jednym miejscu zebrać ofertę
tych szkół, a tym samym umożliwić Gimnazjalistom i ich Rodzicom uwzględnienie wszystkich
szkół ponadgimnazjalnych.
W Przewodniku zamieściliśmy informacje o szkole, profilach kształcenia, nauczanych językach
obcych, zajęciach dodatkowych oraz zasadach rekrutacji.
Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym opracowaniem i życzymy trafnych decyzji
edukacyjno-zawodowych.

Zespół CDZdM

Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego
ul. Junikowska 35, 60-163 Poznań
tel. 61 868-48-68
www.lp.poznan.pl
sekretariat@pl.poznan.pl
Do liceum przyjmowani są uzdolnieni artystycznie absolwenci gimnazjów, wrażliwi i ciekawi
otaczającego nas świata, nastawienia na rozwijanie swoich uzdolnień artystycznych
i pragnący pogłębić wiedzę ogólną oraz zainteresowani różnorakimi zjawiskami kultury.
Liceum Plastyczne jest publiczną, bezpłatną szkołą artystyczną. Organem prowadzącym
szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
Edukacja trwa cztery lata i obejmuje kształcenie w zakresie ogólnym (przedmioty
ogólnokształcące nauczane są wg podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego)
oraz przedmioty artystyczne: reklama wizualna i projektowanie przestrzenne, rysunek,
malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, podstawy projektowania, historia sztuki.
Głównymi przedmiotami kierunkowymi są: projektowanie graficzne oraz od 2007 roku
aranżacja przestrzeni.
Nauka w Liceum kończy się egzaminem dyplomowym z głównego przedmiotu kierunkowego.
Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy plastyka i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego
na ogólnie obowiązujących zasadach. Od roku szkolnego 2013/2014 uczeń obowiązkowo
realizuje co najmniej dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym: historia sztuki od klasy 1, oraz
do wyboru historia, język polski, matematyka i język angielski od klasy 2.
Większość absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach artystycznych. W czasie nauki
uczniowie uczestniczą w plenerach plastycznych oraz innych formach pozalekcyjnej edukacji
plastycznej - warsztatach, konkursach. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów
realizowany jest również program obejmujący zajęcia z historii muzyki, dodatkowe wykłady
z

historii

sztuki,

zajęcia

zespołu

wokalnego.

Uczniowie

prowadzą

galerię

szkolną,

w której prezentują swoje prace. Szkoła dysponuje pracowniami rysunku, malarstwa, rzeźby
(możliwość realizowania prac ceramicznych), fotografii, pracowniami projektowymi oraz
dwoma pracowniami komputerowymi PC i MAC.
Liceum Plastyczne to szkoła z wieloletnią tradycją. Szkołę ukończyło wielu wybitnych polskich
artystów i projektantów osiągając znaczące sukcesy artystyczne.

Zasady rekrutacji
Od roku szkolnego 2015/2016 w publicznych szkołach i placówkach artystycznych obowiązują
nowe podstawy programowe kształcenia artystycznego w zawodzie plastyk.
W Liceum Plastycznym w Poznaniu uczeń ma możliwość po pierwszym roku nauki dokonać
wyboru spośród dwóch specjalizacji: projektowanie graficzne i aranżacja przestrzeni.
W klasie pierwszej programy nauczania przedmiotów artystycznych są ujednolicone.
Egzamin wstępny obejmuje oprócz części praktycznej z rysunku, malarstwa i rzeźby również
sprawdzenie wiedzy o kulturze i sztuce, zawartej w podstawie programowej dla przedmiotu
"sztuka". Na stronie internetowej szkoły znajduje się bank pytań na egzamin wstępny –
przykładowe pytania, z którymi kandydat może się spotkać podczas rozmowy z komisją.
Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie Liceum następujące dokumenty:
- aktualny kwestionariusz kandydata (na druku przygotowanym przez Liceum Plastyczne,
pobranym w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.lp.poznan.pl),
- 3 fotografie,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych wydane przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna – Ustawa o Systemie Oświaty z późn. zm.
art.20n pkt.2),
- zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum.
Kandydat zdaje egzamin przez dwa dni, podczas których realizowane są poszczególne
zadania egzaminacyjne. Obecność w obu dniach jest koniecznym warunkiem do odbycia
egzaminu.
O przyjęciu do szkoły decydować będzie suma punktów uzyskanych w wyniku egzaminu
wstępnego oraz punkty za wyniki gimnazjalne przyznawane zgodne z regulaminem rekrutacji
Liceum Plastycznego.
Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny uzupełniają swoją aplikację o poniższe dokumenty:
- świadectwo zdrowia,
- poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
- kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- posiadana dokumentacja potwierdzająca dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinach
edukacyjnych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
- dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata/finalisty w konkursach przedmiotowych
na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,

- posiadana opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli taka jest
wydana),
- dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 20c ust. 2 Ustawy
o Systemie Oświaty.
Kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają chęć podjęcia nauki w Liceum Plastycznym
poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Wymagane materiały na egzamin praktyczny:
 legitymacja szkolna lub dowód tożsamości ze zdjęciem,
 blok rysunkowy A3,
 farby wodne – tempery lub plakatówki,
 pędzle w kilku grubościach,
 naczynie do wody,
 zestaw ołówków w kilku grubościach, gumka,
 2 kg gliny, przyrząd do rzeźbienia (nóż kuchenny z okrągłym zakończeniem ostrza)
(glina dostępna jest w sklepach dla artystów plastyków - np. przy ul. Królowej Jadwigi
w Poznaniu).
Szczegółowe informacje i kwestionariusz osobowy do pobrania - www.lp.poznan.pl

Źródło informacji
www.lp.poznan.pl

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu
ul. Głogowska 90, 60-262 Poznań
tel. 61 866-61-29
www.zsm.poznan.pl
sekretariat@zsm.poznan.pl
W szkole działają zespoły muzyczne, do których dzieci i młodzież kwalifikowana jest
w zależności od specjalizacji, jaką reprezentuje (od tego, na jakim gra instrumencie).
Uczniowie klas instrumentów dętych mogą należeć do orkiestry dętej – w zależności od stopnia
zaawansowania gry na instrumencie. Uczniom klas fortepianu i gitary szkoła oferuje zajęcia
w chórze. Uczniowie instrumentów smyczkowych należą do orkiestry smyczkowej. Wszyscy
uczniowie muzykują w zespołach kameralnych.
Edukacja muzyczna to nie tylko zajęcia w budynku szkoły, ale codzienne, często mozolne
ćwiczenia

na

instrumencie.

Rezultaty

tej

pracy

służą

rozwojowi

muzycznemu

i prezentowane są na egzaminach, przeglądach, audycjach, koncertach, przesłuchaniach
Centrum Edukacji Artystycznej i konkursach muzycznych. Tylko w dwóch ostatnich latach
szkoła może poszczycić się 87 laureatami konkursów i przesłuchań. Szkoła muzyczna kształtuje
ważne

w

życiu

cechy

takie,

jak:

kreatywność,

pracowitość,

systematyczność,

odpowiedzialność za pracę własną i zespołu, umiejętność pokonywania stresu.
Każdego roku kończy szkołę około 50 uczniów. 30% kontynuuje edukację muzyczną. Wśród
absolwentów PSM I st. imienia K. Kurpińskiego są zarówno luminarze polskiej kultury, jak
i wybitni przedstawiciele innych zawodów. Absolwent wyposażony w podstawowe
umiejętności muzyczne, wrażliwy na piękno i aktywnie uczestniczący w życiu kulturalnym,
posiadający wymienione zalety - to cel działań szkoły.

Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina prowadzi edukację muzyczną
na następujących wydziałach:
 Instrumentalistyka
Sześcioletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów w wieku 10 do 23 lat, którzy
ukończyli szkołę muzyczną I stopnia lub posiadają umiejętności odpowiadające szkole
muzycznej pierwszego stopnia.
Specjalizacje: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, fagot,
saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja, fortepian, organy, akordeon.

altówka – wymagane jest ukończenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia w zakresie gry na
skrzypcach lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej
pierwszego stopnia, lub posiadanie umiejętności gry na altówce.
organy – wymagane ukończenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia w zakresie gry na
fortepianie lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej
pierwszego stopnia, lub posiadanie umiejętności gry na organach.
gitara, flet, klarnet, saksofon, perkusja, trąbka– wskazane jest posiadanie umiejętności gry na
wybranym instrumencie na poziomie odpowiadającym ukończeniu szkoły muzycznej
pierwszego stopnia.
fagot, kontrabas, obój, puzon, róg, tuba – nie wymaga się od kandydata umiejętności gry na
wybranym instrumencie. Komisja ocenia warunki fizyczne kandydata i muzykalność.
 Rytmika
Sześcioletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów w wieku 10 do 23 lat, którzy
ukończyli szkołę muzyczną I stopnia lub posiadają umiejętności odpowiadające szkole
muzycznej pierwszego stopnia. Przedmioty kierunkowe: rytmika jako przedmiot główny,
fortepian, improwizacja fortepianowa, technika ruchu i taniec, metodyka nauczania rytmiki
z praktyką.
 Instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa
Czteroletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów, którzy nie przekroczyli wieku 23
lat, ukończyli szkołę muzyczną I stopnia lub posiadają umiejętności odpowiadające szkole
muzycznej pierwszego stopnia.
Specjalizacje: akordeon jazzowy, skrzypce jazzowe, gitara, gitara basowa, fortepian, klarnet,
saksofon, trąbka, puzon, perkusja, kontrabas.


Wokalistyka (śpiew solowy)

Czteroletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym
w zakresie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub bez przygotowania muzycznego. Dolna
granica dla głosów żeńskich : 15 lat. Dolna granica dla głosów męskich: 18 lat. Przedmioty
kierunkowe: śpiew solowy, dykcja i recytacja tekstu, zespół wokalny, elementy gry aktorskiej,
fortepian, rytmika.
 Wokalistyka estradowa (rozrywkowa)
Czteroletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów od 16 do 23 lat,
z przygotowaniem muzycznym w zakresie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub bez
przygotowania muzycznego.
Przedmioty kierunkowe: śpiew estradowy, dykcja i recytacja tekstu, zespół wokalny, zajęcia
sceniczne i praktyka estradowa, taniec i plastyka ruchu, fortepian.

UWAGA! W zakresie wszystkich specjalności realizuje się, oprócz przedmiotu głównego,
obowiązkowe przedmioty uzupełniające, przedmioty ogólnomuzyczne i moduły zgodnie
z

obowiązującym

szkolnym

planem

nauczania.

Zajęcia

odbywają

się

głównie

w godzinach popołudniowych.
Naukę na każdym z wydziałów kończy egzamin dyplomowy: recital oraz egzamin ustny
z historii muzyki.

Zasady rekrutacji
Kandydaci składają komplet dokumentów w terminie od marca do maja.
-

kwestionariusz

osobowy

kandydata,

dostępny

na

stronie

internetowej

zespołu

i w sekretariacie,
- życiorys,
- odpis aktu urodzenia (kserokopia, oryginał do wglądu),
- kserokopie ostatnich świadectw szkolnych (szkoła ogólnokształcąca i muzyczna),
- zaświadczenie o uczęszczaniu do innej szkoły lub na studia,
- jedna fotografia,
- dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej (numer konta podany w kwestionariuszu),
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranej specjalizacji.
Kandydaci na instrumenty dęte dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia kształcenia w wybranej specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę z zakresu
pulmonologii.
Kandydaci na wokalistykę i wokalistykę estradową dołączają zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w wybranej specjalizacji
wydane przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii.
Osoby niepełnosprawne – orzeczenie o niepełnosprawności.
1. Zespół Szkół Muzycznych zapewnia wszystkim kandydatom uczestniczącym w egzaminie
wstępnym równe i właściwe warunki przeprowadzania tego egzaminu, uwzględniające
specyfikę kształcenia muzycznego realizowanego w PSM II st.
2. Kwalifikacja kandydatów do PSM II st. odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który
obejmuje:
• sprawdzian praktyczny - wykonanie programu zgodnie z wybraną specjalnością,
• sprawdzian z kształcenia słuchu w formie ustnej,

• sprawdzian z wiedzy o muzyce w formie pisemnej (test) – zgodnie z podanym w ankiecie
przygotowaniem muzycznym.
3. Egzamin wstępny obowiązuje wszystkich kandydatów, również tych, którzy przerwali naukę
w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu lub przenoszą się z innej szkoły muzycznej.
4. Kandydat, który ukończył szkołę muzyczną II stopnia i zdaje na kolejną specjalność, podlega
egzaminom wymienionym w punkcie 2., pod kątem wymagań do klasy programowo wyższej.
5. Kandydat może zdawać do klasy wyższej niż pierwsza. Warunkiem jest posiadanie
odpowiednich świadectw lub wykazanie się odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą.
6. Egzaminy przeprowadzają zespoły. W ich skład wchodzą nauczyciele danej i zbliżonej
specjalności.
7. Egzaminy ocenia się w skali 1-25 punktów, oddzielnie dla każdej części egzaminu.
8. W wypadku uzyskania przez kilku kandydatów tej samej punktacji z egzaminu praktycznego,
o miejscu w rankingu przyjęć decyduje wyższa punktacja z pozostałych części egzaminu
wstępnego.
9. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwrócić się do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego o zgodę na przyjęcie kandydata, który przekroczył limit wieku.
10. Dyrektor ZSM przygotowuje listę przyjęć kandydatów. Decyzję o przyjęciu kandydatów
podejmuje

po

konsultacji

z

przewodniczącymi

zespołów

egzaminacyjnych.

11. Lista uczniów przyjętych do szkoły zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w terminie trzech
dni od zakończenia egzaminów.
12. Kandydaci, którzy zdali egzamin a nie zostali przyjęci z braku miejsc, mogą ubiegać się
o uzyskanie statusu wolnego słuchacza (odrębny dokument ZSM : Regulamin wolnego
słuchacza).

Źródło informacji
www.zsm.poznan.pl

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące
im. bł. Piątki Poznańskiej
os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań
tel. 61 875-62-30
www.szkola-poznan.salezjanie.pl
szkola-poznan@salezjanie.pl
dyr.szkola-poznan@salezjanie.pl
W skład Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu wchodzą: Publiczna Salezjańska Szkoła
Podstawowa,

Publiczne

Gimnazjum

Salezjańskie

i

Publiczne

Salezjańskie

Liceum

Ogólnokształcące.
Szkoła Salezjańska jest szkołą publiczną. Od kl. I SP rozpoczyna się nauka języka angielskiego.
Od kl. IV SP uczniowie uczęszczają na zajęcia z drugiego języka obcego - do wyboru - język
niemiecki lub francuski. Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa ukierunkowuje swoje
działania na kształtowanie osobowości i właściwych postaw społecznych swoich uczniów.
Celem szkoły jest promowanie uniwersalnych wartości takich jak: sprawiedliwość, prawda,
patriotyzm, tolerancja. Uczniowie oprócz rzetelnej wiedzy i umiejętności korzystania z niej,
przekonują się o potrzebie i sensie podejmowania aktywności społecznej, kształtują postawę
otwartości wobec drugiego człowieka i innych kultur, wprowadzani są w tradycję i sferę
wartości narodowych. W szkole odbywa się wiele zajęć pozalekcyjnych: językowych,
przedmiotowych, artystycznych, sportowych. Uczniowie są zobowiązani do noszenia
mundurków.
Prowadzone są także zajęcia przygotowawcze do międzynarodowego egzaminu Cambridge
z języka angielskiego YLE (Young Learners English) oraz do egzaminu Cambridge PET
(Preliminary English Test).
Szkoła podpisała porozumienie z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie gimnazjum i liceum mogą uczestniczyć w zajęciach,
wykładach, konwersatoriach i spotkaniach organizowanych przez Instytut Filologii Polskiej
UAM. Pracownicy naukowi Uniwersytetu również w szkole prowadzą warsztaty związane
z literaturą i językiem polskim. Zainteresowani, po uprzednim uzgodnieniu terminu, mogą
korzystać z konsultacji dotyczących zagadnień językowych i literaturoznawczych.

Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
Szkoła proponuje model wychowania integralnego, dbając o wykształcenie, rozwój ludzki,
umiejętność nawiązania dialogu z kulturą oraz dojrzewanie w wierze.
Liceum Salezjańskie oferuje naukę w klasie liczącej do 22 osób, w obrębie której istnieje
możliwość powstania trzech grup realizujących przedmioty w zakresie rozszerzonym:
1. grupa humanistyczna - "edukacji społecznej"; przedmioty rozszerzone - j. polski, historia,
geografia; przedmiot uzupełniający - informatyka w naukach społecznych oraz
edukacja dziennikarska,
2. grupa "matematyczno-fizyczna"; przedmioty rozszerzone - matematyka, fizyka;
przedmioty

uzupełniające

-

informatyka

w

naukach

przyrodniczych,

historia

i społeczeństwo, zajęcia artystyczne, ratownictwo interwencyjne.
3. grupa "biologiczno-chemiczna"; przedmioty rozszerzone - biologia, chemia; przedmioty
uzupełniające - informatyka w naukach przyrodniczych, historia i społeczeństwo,
zajęcia artystyczne, ratownictwo interwencyjne.
Ponadto, w planie nauczania przewidziano 5 godz. j. angielskiego oraz 2 godz.
j. niemieckiego lub j. francuskiego (łącznie 7 godz. j. obcego nowożytnego tygodniowo).
Uczniowie przygotowywani są także do międzynarodowych egzaminów Uniwersytetu
Cambridge.

Zasady rekrutacji
Etap I rekrutacji - składanie dokumentów.
1. Pierwszy etap rekrutacji będzie trwał od maja do czerwca.
2. W tym czasie kandydat do Szkoły składa następujące dokumenty:
• kserokopię aktu urodzenia,
• Formularz zgłoszenia do Liceum (do pobrania w Sekretariacie lub na prośbę Rodziców
(opiekunów

prawnych)

kandydata

przesłany

drogą

elektroniczną

poznan@salezjanie.pl),
• ewentualne dokumenty uprawniające do pierwszeństwa w procesie rekrutacji
Etap II rekrutacji - uzupełnianie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru.

szkola-

Etap III - rekrutacja uzupełniająca.
1. Po przeprowadzeniu pierwszego naboru, w przypadku wolnych miejsc, komisja rekrutacyjnokwalifikacyjna może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą, z tym zastrzeżeniem, że organ
prowadzący ma prawo podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu rekrutacji uzupełniającej
pomimo niepełnego pierwszego naboru.
2. W przypadku ewentualnego niedoboru kandydatów szkolna komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające .
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach rekrutacji uzupełniającej składają
następujące dokumenty:
• w przypadku uczniów, którzy byli objęci I etapem rekrutacji – podanie o przyjęcie
w ramach rekrutacji uzupełniającej,
• w przypadku uczniów, którzy nie byli objęci pierwszym etapem rekrutacji -dokumenty
wymagane w procesie rekrutacji.

Źródło informacji
www.szkola-poznan.salezjanie.pl

Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii
Rzymskiej w Poznaniu
al. Niepodległości 41, 61-714 Poznań
tel. 61 852-89-48
www.urszulanki.poznan.pl
dyrektor.zsu@gmail.com
sekretariat.zsu.poznan@gmail.com

Liceum

Ogólnokształcące

Sióstr

Urszulanek

Unii

Rzymskiej

jest

szkołą

prywatną

o uprawnieniach szkoły publicznej. Placówka finansowana jest z opłat rodziców za naukę ich
dzieci (czesne) oraz z subwencji oświatowej.
Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów w oparciu o zasady
Ewangelii - do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu
rodzinnym i społecznym.
Realizując cele i zadania, szkoła w szczególności: kształtuje środowisko wychowawcze
wspomagające

pełny

rozwój

osoby,

umożliwia

zdobycie

wiedzy

i

umiejętności,

przewidzianych na określonym poziomie kształcenia w szkołach publicznych niezbędnych do
uzyskania świadectwa dojrzałości lub ukończenia szkoły, umożliwia absolwentom dokonanie
świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, sprawuje opiekę nad uczniami
odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
Szkoła nie zapewnia organizowania zajęć indywidualnego nauczania uczniów. Na terenie
szkoły znajduje się internat dla dziewcząt spoza Poznania.

Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
Uczniowie mają do wyboru następujące oddziały:
 lingwistyczno-prawny
I język obcy – ang./niem.
II język obcy – niem./ang./fr./hiszp./wł.
przedmioty rozszerzone: l. ang./j. niem., historia, matematyka
przedmioty uzupełniające obowiązkowe:
logika matematyczna, kult. i liter. europejska oraz j. łac. lub j. angielski w biznesie
 humanistyczny

I język obcy – ang./niem.
II język obcy – niem./ang./fr./hiszp.
przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, wos.
przedmioty uzupełniające obowiązkowe:
kult. i liter. europejska i język łaciński
 ekonomiczny
I język obcy –ang./niem.
II język obcy – niem./ang./fr./hiszp./wł.
przedmioty rozszerzone: j. ang./j. niem. matematyka; geografia;
przedmioty uzupełniające obowiązkowe:
logika matematyczna
 politechniczny
I język obcy –ang./niem.
II język obcy – niem./ang./fr./hiszp.
przedmioty rozszerzone: język ang./niem.,fizyka, matematyka;
przedmioty uzupełniające obowiązkowe:
logika matematyczna i j. angielski w biznesie
 medyczny I
I język obcy –ang./niem.
II język obcy – niem./ang./fr./hiszp.
przedmioty rozszerzone: j. ang./j. niem., biologia; chemia;
przedmioty uzupełniające obowiązkowe:
j. łacin. w medycynie lub j. ang. w medycynie i fizyka w medycynie
 medyczny II
I język obcy –ang./niem.
II język obcy – niem./ang./fr./hiszp.
przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia;
przedmioty uzupełniające obowiązkowe:

j. łac. w medycynie lub j. ang. w medycynie i fizyka w medycynie
Zasady rekrutacji
Szkoła przyjmie do klas pierwszych 40 uczniów, którzy zdobędą największą liczbę punktów.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o kolejności przyjmowania uczennic decyduje
odległość miejsca zamieszkania, a następnie liczba uzyskanych punktów w procesie
rekrutacji.
1. Średnia ocen na świadectwie III klasy gimnazjum - minimum 4,0
2. Wynik egzaminu gimnazjalnego - w każdej części przynajmniej 50%
3. Uczeń otrzymuje punkty:
KATEGORIA
oceny
z 7 przedmiotów z półrocza klasy
III gimnazjum
(j. polski, matematyka, historia,
geografia, biologia, chemia,
religia)

ZASADA PRZELICZANIA

LICZBA PUNKTÓW

ocena celująca – 6pkt.
bardzo dobra – 5pkt.
dobra – 4pkt.

maksymalnie 42 pkt.

dostateczna – 3pkt.
dopuszczająca – 2pkt.

zachowanie

zachowanie wzorowe – 6 pkt.

z półrocza klasy

bardzo dobre – 5 pkt.

III gimnazjum

dobre – 4 pkt.

maksymalnie 6 pkt.

etap ogólnopolski 4 pkt.
konkursy
wiedzy, artystyczne
i zawody sportowe
z gimnazjum

etap wojewódzki 3 pkt.
etap powiatowy 2 pkt.
konkursy szkolne, międzyszkolne

maksymalnie 4 pkt.

i parafialne - 1 pkt. za każde
udokumentowane osiągnięcie do 10
miejsca włącznie

aktywność
(wolontariat, harcerstwo, chór,

2 pkt. za każde udokumentowane

działalność artystyczna, służba

zaświadczeniem działanie trwające

liturgiczna, sport, samorząd, itp.)

przynajmniej rok

z ostatnich trzech lat

maksymalnie 6 pkt.

1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty oraz
laureaci

i

finaliści

olimpiad

przedmiotowych

ogłaszanych przez

MEN

przyjmowani

są niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
2. W przypadku takiej samej liczby pkt. o przyjęciu kandydata do szkoły decyduje punktacja
zachowania, następnie punktacja aktywności.
3. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci pracowników szkoły, dzieci pochodzące z rodzin
wielodzietnych (troje i więcej) oraz rodzeństwo uczniów ZSU z zastrzeżeniem, że nie oznacza to
automatycznego przyjęcia do szkoły, a kandydaci wykazali się zachowaniem przynajmniej
dobrym.
4. O kolejności przyjmowania do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
5. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo dysponowania 10% miejsc w danym roku szkolnym.

Źródło informacji:
www.urszulanki.poznan.pl

Ogólnokształcące Liceum im. Matki Jadwigi Borzęckiej
ul. Głogowska 147; 60-206 Poznań
tel. 61 866-52-59
www.gloszp.pl
sekretariat@gloszp.pl
Szkoła jest niepubliczna. Czesne za naukę wynosi 420 zł/1 mc (rocznie 5040,00 zł).
Do liceum przyjmuje się absolwentów gimnazjum. Nauka trwa trzy lata.

Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
Uczniowie mają do wyboru klasy z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:


j. polski, historia, WOS,



matematyka, geografia, informatyka,



biologia, chemia, fizyka.

Trzeci przedmiot do wyboru: WOS, j. angielski, informatyka, geografia
Możliwe są również inne rozszerzenia, według zapotrzebowania uczniów, w przypadku
odpowiedniej liczby zgłoszeń.
Języki obce:
I język angielski dla wszystkich
II język do wyboru - niemiecki/hiszpański
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w:
• Kole teatralnym Carpie diem,
• Chórze szkolnym,
• Warsztatach dziennikarskich i sezonowo także w innych, w ramach realizacji projektu
Akademia Kultury i Sztuki,
• Szkolnym Kole Sportowym.
Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi i oferuje doradztwo zawodowe i edukacyjne.
Zasady rekrutacji
Czas naboru do liceum trwa od marca do wyczerpania miejsc. Kartę zgłoszenia
i kwestionariusz można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do16:00.
Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do liceum:

• karta zgłoszenia i kwestionariusz (według jednolitego wzoru do po brania
w sekretariacie),
• odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał),
• życiorys,
• 2 fotografie (podpisane),
• świadectwo szkolne z klasy II gimnazjum (oryginał),
• wykaz ocen za pierwsze półrocze klasy III gimnazjum w dniu zakończenia roku
szkolnego:
• świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),
• wynik egzaminu gimnazjalnego (oryginał),
• karta zdrowia (oryginał),
• dyplomy laureata konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego (oryginał).
Złożenie oryginału dokumentów jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w tutejszej szkole.
O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum decyduje Dyrektor Szkoły.
Do szkoły może być przyjęty uczeń, którego rodzice/prawni opiekunowie w pełni akceptują
katolicki model wychowania dziecka.
Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej
przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
Na procedurę kwalifikacyjną składają się:
• rozmowa z uczniem,
• rozmowa z rodzicami (opiekunami prawnymi),
• wyniki nauczania w gimnazjum: średnia ocen co najmniej dobra,
• ocena zachowania: co najmniej dobra,
• wynik egzaminu gimnazjalnego: w sumie co najmniej 60/100 punktów.
Ostateczny termin zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w liceum ustala się na dzień
zakończenia roku szkolnego.
Źródło informacji
www.gloszp.pl

Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz
ul. Głogowska 92; 90-262 Poznań
tel. 61-662-24-29
www.dobreliceum.pl
sekretariat@dobreliceum.pl

Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii
Tułasiewicz jest placówką publiczną.

Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
W szkole w każdym roczniku powstają dwie klasy pierwsze:
1. jedna o profilu humanistycznym (polski, historia, dla chętnych WOS),
2. druga wieloprofilowa (do wyboru),
• matematyczno-fizyczna (matematyka, fizyka oraz dla chętnych informatyka),
• matematyczno-geograficzna (matematyka, geografia oraz dla chętnych informatyka),
• biologiczno-chemiczna (biologia, chemia oraz dla chętnych informatyka).
Języki obce:
I język - angielski dla wszystkich,
II język do wyboru - niemiecki/hiszpański/francuski.

Zasady rekrutacji
Ubiegając się o przyjęcie do klasy I należy złożyć następujące dokumenty:
•

kwestionariusz osobowy Kandydata, który zastępuje wniosek o przyjęcie do szkoły
(do pobrania na stronie internetowej szkoły),

•

skrócony odpis aktu urodzenia,

•

dwa zdjęcia legitymacyjne,

•

świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum (oryginał lub poświadczona kopia),

•

wykaz wszystkich ocen uzyskanych przez Ucznia na koniec I semestru klasy trzeciej,

•

dyplomy i inne dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (naukowych,
artystycznych lub sportowych) w okresie nauki w gimnazjum,

•

opinię od ks. Proboszcza.

1.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się uczniowie, którzy na koniec klasy drugiej oraz

w pierwszym półroczu klasy trzeciej uzyskali minimum dobre zachowanie i średnią ocen
powyżej 4,0 (obliczanych według zasad podanych w punkcie drugim).
2.

Oceny ze świadectwa klasy drugiej i z półrocza klasy trzeciej z następujących

przedmiotów:
•

j. polski

•

matematyka

•

język obcy nowożytny (wiodący)

•

historia

•

religia

•

oraz zachowania

mają w średniej ważonej potrójne znaczenie. Pozostałe oceny mają wagę „1”.
Średnia wyliczana jest do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena zachowania na koniec pierwszego półrocza klasy trzeciej gimnazjum:
Wzorowe – 20 punktów
Bardzo dobre – 16 punktów
Dobre – 12 punktów
Zaangażowanie w życie duszpasterskie parafii potwierdzone w opinii Ks. Proboszcza
(lub innego duszpasterza) – 20 punktów.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.
Pozostałe szczegóły dotyczące przeliczania punktów na stronie internetowej szkoły.

Źródło informacji
www.dobreliceum.pl

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka
Strzałkowskiego
ul. R. Strzałkowskiego 5/7
60-854 Poznań
tel. 61 847 53 86
www.edu.wci.pl
liceum@wci.pl

Oferta szkoły obejmuje wszystkie poziomy edukacyjne. To prywatna szkoła podstawowa
i gimnazjum, publiczne liceum ogólnokształcące oraz publiczne studium informatyki. Zajęcia
w Centrum Ludus odbywają się w mało licznych klasach, co umożliwia komfortowe warunki
pracy. Oferta szkoły wzbogacona jest o zajęcia na pływalni, obozy integracyjne i poszerzony
wymiar godzin z zakresu techniki komputerowej. W szkole podkreśla się zasady tolerancji
religijnej

i

pielęgnowania

różnic

między

ludźmi.

Placówka

umożliwia

realizację

certyfikowanego programu Cisco Networking Acadamy, dzięki któremu uczestnicy
zdobywają umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych
i średnich sieci komputerowych.
Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
 Liceum

Ogólnokształcące

Językowo-Informatyczne

to

oferta

skierowana

do absolwentów szkoły gimnazjalnej, którzy chcą rozwijać dodatkowe kompetencje z zakresu
technik komputerowych i informatycznych. Uczniowie mają możliwość wyboru od dwóch do
czterech przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Przedmioty maturalne
obowiązkowe

realizowane

są

w

zakresie

rozszerzonym

już

od

pierwszej

klasy.

W szkole realizowane są zajęcia z j. angielskiego, j. hiszpańskiego, j. francuskiego
i j. niemieckiego. Nauka w Językowo-Informatycznym Liceum Ogólnokształcącym jest
bezpłatna.
 Publiczne Studium Informatyki

w Centrum Ludus - to bezpłatna dwuletnia szkoła

realizująca zajęcia w formie stacjonarnej lub zaocznej. Podczas zajęć uczniowie mają
możliwość zdobycia kwalifikacji E12, E13, E14. Szkoła umożliwia zdobycie dodatkowych
certyfikatów,

przed

przygotowujące.

każdym

egzaminem

kadra

prowadzi

także

dodatkowe

kursy

Zasady rekrutacji
Rekrutacja do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego odbywa się dwuetapowo.
Rekrutacja

wstępna

do

Publicznego

Liceum

Ogólnokształcącego

rozpoczyna

się

od września, w roku szkolnym poprzedzającym podjęcie nauki. W pierwszym etapie rekrutacji
brane

jest

pod

uwagę

świadectwo

klasy

drugiej

gimnazjum,

a

także

rozmowa

z zainteresowanymi rodzicami i uczniami. Drugi etap rekrutacji to konkurs świadectw. Punkty
przelicza się na zasadach opracowanych przez Kuratorium Oświaty.
Rekrutacja w Publicznym Studium Informatyki odbywa się dwa razy w roku. O zakwalifikowaniu
decyduje kolejność zgłoszeń.
Źródło informacji
www.edu.wci.pl

Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Kossaka”
ul. Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań
tel. 61 877 18 08
kom. 603 409 643
www.kossaka.pl
biuro@kossaka.pl
Szkoła powstała w 2011 r. W Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym KOSSAKA uczeń zdobywa
nie tylko wszechstronną wiedzę, ale także znajduje zrozumienie i wsparcie dla swoich
indywidualnych

zainteresowań,

pasji

i

dążeń.

W

tym

celu

Dyrektor

Szkoły

dba

o właściwy dobór kadry pedagogów, stawiając na ludzi kreatywnych, nie bojących się
trudnych wyzwań i nowych zadań, lubiących pracę z młodzieżą i posiadających doskonały
warsztat pracy.
W szkole uczniowie pogłębiają swoją znajomość historii i kultury polskiej oraz europejskiej,
a jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest tworzenie klimatu otwarcia na innych
i odpowiedzialność za swoje postępowanie.
Zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia, nauczyć go
samodzielnego myślenia i wiary we własne siły. Młodzież ma zapewnioną opiekę psychologa.
Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
Szkoła oferuje naukę w klasie o profilu matematyczno-geograficznym z rozszerzoną nauką
języka angielskiego, w trybie dziennym, a także:
• możliwość nauki trzech języków obcych,
• otwartość na pomysły uczniów,
• spotkania z ludźmi z branży,
• alternatywne zajęcia sportowe,
• zajęcia dodatkowe z wybranych przedmiotów i kółka zainteresowań,
• spotkania integracyjne, wycieczki, zielona szkoła,
• indywidualne podejście do ucznia.

Zasady rekrutacji
Szkoła prowadzi rekrutację bez egzaminów wstępnych. Nauka rozpoczyna się we wrześniu.
Szkoła nie wprowadza progów punktowych. O przyjęciu decyduje tylko krótka rozmowa
kwalifikacyjna.

W

zasadzie

każda

osoba,

która

zamierza

uczyć

ogólnokształcącym jest przyjęta. Zajęcia prowadzone są w małych klasach.

się

w

liceum

Wymagane dokumenty:
• oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
• 4 fotografie,
• honorowane są zaświadczenia o dysortografii, dysleksji itp.
• podanie o naukę (do wyboru - możliwość pobrania ze strony internetowej lub
w Sekretariacie),
• umowa do wypełnienia w Sekretariacie.

Opłaty za naukę w Liceum Ogólnokształcącym Kossaka
Opłata wpisowa – nie jest pobierana.
Opłata miesięczna – 50zł.

Źródła informacji
www.kossaka.pl

Liceum Akademickie Da Vinci przy WSNHiD w Poznaniu
ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
Tel. : 61 271 11 61
www.liceumdavinci.pl
sekretariatla@davinciszkola.pl
Siedzibą Liceum Da Vinci jest budynek Collegium da Vinci przy ulicy Kutrzeby 10, położony
w centrum miasta, blisko Cytadeli i Starego Rynku. Zlokalizowanie szkoły średniej w przestrzeni
akademickiej daje wyjątkowe możliwości rozwoju dla kreatywnych, poszukujących swoich
pasji i ciekawych świata młodych ludzi.
Uczelnia, w której mieści się Liceum, kładzie duży nacisk na komfort nauki i wykorzystanie
w jak największym stopniu możliwości, które stwarzają nowe technologie i informatyzacja.
Uczniowie szkoły mają do swej dyspozycji multimedialne sale lekcyjne, pracownie graficzne
i komputerowe, nowoczesną pracownię doświadczalną i biologiczno-chemiczno-fizyczną
oraz bibliotekę i jej zbiory. Mogą też swobodnie korzystać z zaplecza sportowego: przestronnej
siłowni, sali fitness i czterech kortów do gry w squasha.
Gmach szkoły jest niepowtarzalny także z innego powodu – wnętrza niczym w galerii sztuki
współczesnej wypełniają obrazy, freski, instalacje i rzeźby znanych artystów, co zachęca do
rozwoju własnych talentów. Na uczniów czeka klub filmowy „Filmokrąg”, w którym wielbiciele
kina mogą brać udział w pokazach kina niezależnego i krótkich form, oraz galeria fotografii
dokumentalnej 2πR. Miejscem do realizacji śmiałych projektów edukacyjno-artystycznych,
wspierania inicjatyw teatralnych uczniów jest wielofunkcyjna i nowoczesna Aula Artis.
Dla licealistów otwarta jest także przestrzeń School of Form – szkoły designu, w której rozwijać
można działania twórcze i kreatywne, wykorzystując dostępne warsztaty i pracownie – wśród
nich pracownię modelarską, krawiecką, stolarską i ślusarską. Stworzone dla uczniów warunki
rozwoju dają nie tylko gwarancję wysokiego poziomu nauczania, ale również pewność,
że młodzież będzie mogła kontynuować naukę na wybranej uczelni wyższej, świadomie
wybrawszy

dalszą

drogę

kształcenia.

Powstała

również

specjalna

przestrzeń,

w której uczeń może odkrywać lub realizować swoje pasje i zainteresowania. To nowatorski
projekt edukacyjny Strefa Młodzieży, który obejmuje cykl bezpłatnych warsztatów
kreatywnych, ogólnorozwojowych czy psychologicznych.
Od dwóch lat uczniowie szkół średnich biorą udział w projekcie, uczestnicząc w zajęciach,
zdobywając różnego rodzaju umiejętności czy też rozmawiając na trudne tematy, związane
z wiekiem dorastania. Do tej pory zorganizowano warsztaty:

 prasowe,
 radiowe,
 telewizyjne,
 fotograficzne,
 teatralne,
 grafiki komputerowej,
 projektowania mody,
 projektowania przedmiotów użytkowych,
 aranżacji wnętrz.

Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
Szkoła prowadzi nabór do dwóch klas:
• akademickiej ogólnej z możliwością wyboru profilu od II klasy,
• akademickiej o profilu „Modelowanie rzeczywistości wirtualnej”.
Profil "Modelowanie rzeczywistości wirtualnej" jest to klasa informatyczna z autorskim
programem przygotowującym do studiów i drogi zawodowej w obszarze informatyki
użytkowej.
Szkoła zapewnia od pierwszej klasy nauczanie j. polskiego, matematyki, j. obcych w zakresie
rozszerzonym oraz opiekę tutora w trakcie całego procesu edukacyjnego, współpracę ze
środowiskiem akademickim oraz nowoczesną siedzibę w gmachu CDV i Uniwersytetu SWPS.

Zasady rekrutacji
Zasady przyjmowania i skreślania z listy uczniów Liceum Akademickiego Da Vinci
w Poznaniu:
1.

Uczniem szkoły może być każdy absolwent gimnazjum, który pomyślnie przejdzie
procedurę kwalifikacyjną.

2.

Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla rodzeństwa dzieci uczących się
w Zespole Szkół Da Vinci.

3.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zakończeniu
procedury kwalifikacyjnej.

4.

Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się według następującej procedury:



złożenie podania o przyjęcie do Liceum oraz informacji o ocenach z półrocza III klasy
gimnazjum,



opłaty rekrutacyjna(70 zł),



spotkanie z psychologiem,



ogłoszenie listy przyjętych,



podpisanie przez rodziców lub prawnych opiekunów umowy o naukę, która jest
równoznaczna ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad i przepisów
regulujących życie szkoły oraz wpłata wpisowego,



dostarczenie w dniu zakończenia roku szkolnego do sekretariatu szkoły dokumentów
ucznia (świadectwo ukończenia Gimnazjum, zaświadczenie OKE o wynikach
egzaminu gimnazjalnego).

Harmonogram procesu rekrutacyjnego:
- składanie podań do końca maja oraz bezterminowo w przypadku wolnych miejsc,
z zachowaniem procedury rekrutacyjnej,
- rozmowa z psychologiem w wyznaczonym terminie po złożeniu podania.

Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy w sytuacji gdy:
- nie wywiązuje się z obowiązków ucznia i nie osiąga wyników nauczania stosownie do
posiadanych możliwości,
- uczeń nie przestrzega regulaminu szkolnego,
- uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażając zdrowiu
i życiu innych uczniów,
- uczeń dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszanie, zastraszanie,
picie alkoholu, palenie papierosów, posiadanie i używanie narkotyków, itp.,
- w razie zalegania przez rodziców z płatnością.
Opłaty za naukę:
Opłata wpisowa - 2.000 zł
Opłata miesięczna - 1.000 zł. Płatne w 12 ratach miesięcznych.

Źródła informacji
www.liceumdavinci.pl

IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Augustyna
Aureliusza w Poznaniu
ul. Starołęcka 138, 61-341 Poznań
tel. 61 879-30-47
www.plo4.com
sekretariat@plo4.com
dyrektor@plo4.com
rekrutacja@plo4.com

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Została założona w 1992 roku.
Nauka w szkole jest płatna. Opłata wpisowa wynosi 1000,00 zł, natomiast rok nauki kosztuje
8000,00 zł (płatne w 10 ratach).
Zgodnie ze słowami dyrektora szkoły Piotra Pawła Repczyńskiego: „Specjalnie dobrana kadra
nauczycielska oraz skuteczny program dydaktyczno-wychowawczy umożliwiają zdobycie
wszechstronnego wykształcenia zarówno uczniom zdolnym, jak i przeciętnym, a nawet tym
słabszym.

Bowiem

w

każdym

młodym

człowieku

drzemią

ogromne

możliwości,

z których czasami nawet on sam nie zdaje sobie sprawy. Indywidualne podejście do ucznia
pozwala je odkryć i wykorzystywać. Zaś atmosfera panująca w naszej szkole sprzyja rozwojowi
intelektualnemu i emocjonalnemu uczniów. Jeśli uważasz siebie za zdolnego - u nas znajdziesz
najlepsze warunki do zgłębiania wiedzy. Jeśli nie wierzysz we własne siły i nikt nie pokłada
w Tobie nadziei - tutaj przekonasz się, że wcale nie jesteś zerem... wręcz odwrotnie: jesteś kimś
ważnym, cennym i niepowtarzalnym...”
Najważniejszymi zadaniami stawianymi sobie przez kadrę liceum, jest zapewnienie
absolwentom gruntownego i wszechstronnego wykształcenia w oparciu o skuteczne
programy dydaktyczne, zawierające podstawy programowe MEN, oraz przygotowanie
młodzieży do optymalnego funkcjonowania w warunkach stwarzanych przez współczesną
cywilizację. Szkoła stosuje autorski program wychowawczy, w którym dobro osoby oraz jej
pełny i integralny rozwój stanowią nadrzędne cele.
Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
Klasy

są

kameralne

(10-16

uczniów),

co

umożliwia

sprawniejsze

oraz

bardziej

zindywidualizowane nauczanie i wychowanie: bliższe i częstsze kontakty ucznia oraz jego
rodziców z nauczycielami, a także bardziej efektywne, bo imienne, relacje międzyludzkie,
warunkujące prawidłowy rozwój emocjonalny, moralny i społeczny jednostek.

W IV Prywatnym LO zachęca się uczniów do udziału w imprezach kulturalnych
i rozrywkowych, organizując sesje popularnonaukowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady
w instytutach naukowo - badawczych, wyjścia do teatrów, opery, filharmonii, muzeów, galerii,
kin itd. Szkoła animuje rozwój fizyczny młodzieży, zapewniając lekcje wychowania fizycznego
na sali gimnastycznej oraz w szkolnej siłowni, wyposażonej w profesjonalny i atestowany sprzęt.
Dodatkowo zapewnia spędzanie przerw na świeżym powietrzu w malowniczym szkolnym
ogrodzie położonym nad Wartą.

W liceum realizowany jest program profilu podstawowego (ogólnego).
Przedmiotami wiodącymi są do wyboru:


j. polski



j. polski



matematyka



historia



j. angielski



fizyka



wiedza o kulturze



j. niemiecki



informatyka

Ponadto uczniowie mogą wybrać przedmioty dodatkowe z szerokiej oferty proponowanej
przez szkołę. W klasie trzeciej uczestniczą w zajęciach fakultatywnych.

Szkoła oferuje naukę dwóch języków obcych:
 j. angielskiego (rozszerzonego),
 j. niemieckiego.

Zasady rekrutacji
Od lutego kandydaci mogą składać wymagane przez szkołę dokumenty. W terminie
ustalonym w porozumieniu z rodzicami ucznia przeprowadza się indywidualną rozmowę
kwalifikacyjną. Jeżeli jej wynik jest pozytywny, rodzice podpisują umowę z Dyrekcją
i uiszczają opłatę wpisową. Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata do szkoły zostaje
podjęta po przedłożeniu oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum z wynikami
egzaminów

gimnazjalnych

(w

terminie

podanym

na

stronie

internetowej

i podliczeniu punktów.
Oceniane kryterium

Maksymalna liczba
punktów:

egzamin gimnazjalny - przedmioty humanistyczne

50 pkt.

egzamin gimnazjalny - przedmioty matematyczno-

50 pkt.

przyrodnicze

szkoły)

świadectwo klasy III gimnazjum

50 pkt.

oceny z półrocza klasy III gimnazjum

25 pkt.

świadectwo klasy II gimnazjum

15 pkt.

zachowanie

6 pkt.

świadomy wybór IV PLO

4 pkt.
Razem

200 pkt.

W czerwcu, po zakończeniu roku szkolnego (dokładny termin jest zamieszczony na stronie
internetowej szkoły), przeprowadzane są egzaminy z języków obcych, aby na podstawie
wyników zakwalifikować uczniów do odpowiednich grup wg stopnia zaawansowania.
Pozostałe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, który jest czynny od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

Źródło informacji
www.plo4.com

International School of Poznań
ul. Taczanowskiego 18, 60-147 Poznań
61 646 37 60
www.isop.pl/pl
info@isop.pl
International

School

of

Poznan

zapewnia

międzynarodowy

program

edukacyjny

o wysokim poziomie nauczania, którego nadrzędnym celem jest przygotowanie do życia
wartościowych „obywateli świata”.
Szkoła promuje aktywne nauczanie na wysokim poziomie w przyjaznych i bezpiecznych dla
ucznia warunkach. Pomaga uczniom stać się odpowiedzialnymi i wrażliwymi członkami
narodowej i międzynarodowej społeczności.
Zachęca uczniów do podejmowania działań mających na celu zdobycie wiedzy
i nauczenia się samodzielnego myślenia poprzez:
– wszechstronny rozwój w zakresie kultury, nauki języków i życia w społeczeństwie,
– nacisk na poznanie i kształtowanie uniwersalnych wartości humanistycznych,
– stymulowanie aktywnych postaw w procesie edukacji mających na celu osiągnięcie
satysfakcji z poznawania,
– wyposażenie ucznia w umiejętności konieczne do zdobywania wiedzy w różnych
dziedzinach nauki,
– stosowanie różnorodnych metod pedagogicznych, dopasowanych do potrzeb ucznia,
– zapewnienie właściwych form oceniania.

Zajęcia pozalekcyjne
- obiekty sportowe szkoły przy ul. Taczanowskiego: sala gimnastyczna + boiska do piłki nożnej
i koszykówki,
- inne obiekty: sala sportowa oraz basen w Gimnazjum 54 przy ul. Newtona 2 (ok. 700 m od
budynku szkoły przy ul. Taczanowskiego),
- wycieczki rekreacyjne i edukacyjne (np. sporty zimowe w Karpaczu i w Alpach - obóz
narciarski, snowboardowy, obóz językowy nad jeziorem, dla dzieci starszych tj. powyżej 14 lat
sześcio-tygodniowy obóz w USA),
- sztuka/Muzyka: zajęcia zgodnie z programem nauczania oraz zajęcia dodatkowe,
pozalekcyjne dla zainteresowanych,
- szkolne kółka zainteresowań:


basen



kółko języka niemieckiego



kółko sportowe



kółko języka hiszpańskiego



kółko plastyczne



kółko muzyczne



kółko szachowe



kółko naukowe



kółko filmowe



kółko informatyczne



klub sztuk walki.

W szkole od poniedziałku do czwartku dla wszystkich uczniów obowiązują mundurki szkolne.

Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
Matura

Międzynarodowa

(International

Baccalaureate)

jest

najlepszym

programem

na świecie na poziomie szkolnictwa średniego, funkcjonującym od roku 1968. Program Matury
Międzynarodowej

jest

wyważonym

kompromisem

pomiędzy

systemem

nauczania

preferującym daleko posuniętą specjalizację a nauczaniem o bardziej ogólnym profilu.
Istotnym elementem programu jest aspekt praktyczny - nacisk na kształcenie umiejętności
zastosowania wiedzy teoretycznej. International Baccalaureate ( IB ) zrzesza obecnie ok. 2250
szkół w ponad 100 krajach świata, a absolwenci z dyplomem IB są studentami poszukiwanymi
przez renomowane uczelnie wyższe w całym świecie. Akredytacja szkoły do programu
IB poddana jest surowym zasadom, a autoryzacja w programie stanowi swoisty
międzynarodowy znak jakości edukacyjnej danej placówki. Program IB jest przeznaczony dla
wysoce zmotywowanych, ambitnych uczniów, którzy poza dążeniem do doskonałości
w sferze dokonań akademickich czują potrzebę refleksji nad pojęciami takimi jak prawda,
dobro czy służba innym.
W kwietniu 2008 r. szkoła została autoryzowana przez IBO do prowadzenia licealnego
programu Matury Międzynarodowej (Diploma Programme) - IB World School no. 2709.
Wymagania Programu Dyplomowego:
Trzy lub cztery z wybranych przedmiotów uczeń realizuje na poziomie wyższym (Higher Level)
i odpowiednio trzy lub dwa na poziomie średnim (Standard Level). Na nauczanie przedmiotów
na poziomie wyższym przeznacza się 6 godzin tygodniowo, na poziomie średnim 4 godziny.

TOK – Theory of Knowledge – teoria wiedzy – przedmiot obowiązkowy, gdzie uczeń zapoznaje
się z metodami analizy informacji i logiki praktycznej, nabywając umiejętności samodzielnego
i krytycznego myślenia.
CAS – Creativity Action Service – stanowi integralną część programu, w ramach którego uczeń
zobowiązany jest do podejmowania szeregu pozalekcyjnych zadań dowodzących jego
ogólnego rozwoju twórczego, aktywności fizycznej i umiejętności niesienia pomocy innym.
Ta część programu służy kształceniu ludzi odpowiedzialnych i wrażliwych.
EE – Extended Essay – esej rozszerzony – oprócz szeregu zadań uczeń, by wypełnić wymogi
egzaminacyjne, musi napisać esej badawczy (na poziomie pracy licencjackiej) z wybranej
dziedziny liczący 4000 słów (ok.16 stron) znormalizowanego maszynopisu, który ma sprawdzić
umiejętność samodzielnego analizowania problemu, wyciągania wniosków, formułowania
i precyzowania myśli. Esej ten spełnia wymogi pracy naukowej.
Przedmioty do wyboru w ISoP: Uczeń ma do wyboru sześć przedmiotów, z sześciu grup,
nauczanych w języku angielskim (z wyjątkiem języka ojczystego).
GRUPA I język ojczysty – j. polski SL/HL, j. angielski SL/HL,
GRUPA II języki obce – j. angielski HL, j. hiszpański SL/HL, j. niemiecki SL/HL,
GRUPA III nauki społeczne – historia SL/HL, geografia SL/HL,
GRUPA IV nauki eksperymentalne – biologia SL/HL, chemia SL/HL, fizyka SL/HL, Computer
Science (SL only),
GRUPA V matematyka – matematyka HL, matematyka SL, mathematical studies SL,
GRUPA VI – język hiszpański lub niemiecki lub przedmiot uzupełniający z grupy III,IV.
Uczniowie piszą eseje z poszczególnych przedmiotów, prowadzą badania. Wykonują
doświadczenia, które są przez nich analizowane i opisywane, a następnie oceniane przez
nauczycieli. Zdają również egzaminy ustne z języków obcych i ojczystego. Są to tzw. Internal
assesments, prace oceniane wewnętrznie przez nauczyciela; ocena jest następnie
weryfikowana przez egzaminatora zewnętrznego, który na podstawie losowo wybranej próbki
sprawdza rzetelność ocen wystawionych przez nauczyciela prowadzącego.

Ocenianie zewnętrzne – egzamin dyplomowy – matura:

W sesji egzaminacyjnej (maj) przez ok. 3 tygodnie abiturienci składają pisemne egzaminy
w języku angielskim z 6 przedmiotów. Każdy egzamin podzielony jest na dwie lub trzy części,
pisane w różnych terminach (w sumie ok. 30 godzin egzaminów dla każdego abiturienta).
Kryteria oceny wszystkich części egzaminu zamieszczone są w sylabusach przedmiotowych.
Są one powszechnie dostępne, służą nauczycielowi podczas układania programu, a uczniom
pomagają dostosować się do wymogów egzaminacyjnych (uczeń musi znać kryteria oceny).
Maturze Międzynarodowej towarzyszą bardzo surowe i wysoce sformalizowane reguły,
określające m.in. w jakich odległościach mogą znajdować się od siebie abiturienci na sali
egzaminacyjnej. Nauczyciele zapewniający prawidłowość przebiegu egzaminu nie mogą
być nauczycielami przedmiotu, z którego odbywa się egzamin. Nieprzestrzeganie tych zasad
powoduje odebranie akredytacji programu danej placówce, przy czym IB zastrzega sobie
prawo niezapowiedzianych kontroli egzaminu w trakcie ich trwania w każdej ze szkół. Prace
abiturientów wysyłane są pocztą kurierską do zewnętrznych i specjalnie przeszkolonych
egzaminatorów (często na inny kontynent). Ocenianie egzaminów jest procesem całkowicie
niezależnym od szkół i zewnętrznym, co zapewnia pełną obiektywność i porównywalność
wyników. Pozytywną ocenę przedmiotu uzyskuje się od 3 (SL) lub 4 (HL) pkt. w skali 1 – 7.
Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania dyplomu IB to 24 punkty (oraz spełnienie
innych warunków określonych przez IBO). Maksymalna ilość punktów to 45: 6 przedmiotów x 7
pkt = 42 + 3 punkty bonusu za Extended Essay i TOK ( w skali 0-3 pkt). Biura rekrutacyjne uczelni
wyższych całego świata zabiegają o absolwentów IB, wiedząc jakich dobrych studentów
mogą pozyskać dla swojej uczelni. W Polsce dyplom IB honorowany jest przez wszystkie
uczelnie, a wyniki końcowe uzyskane z poszczególnych przedmiotów przeliczane są w bardzo
korzystnej dla absolwenta skali procentowej.

Klasa wstępna tzw. “zerówka”
To rok nauki poświęcony kształceniu języka angielskiego, przygotowujący uczniów do
podjęcia

nauki

w

programie

licealnym

Matury

Międzynarodowej

(International

Baccalaureate Diploma Programme) lub w liceach dwujęzycznych. W ramach programu
uczniowie realizują:
intensywny kurs języka angielskiego – 24 godz./tyg. (3 lub 4 nauczycieli jęz. angielskiego)
oraz przedmioty ogólnokształcące: j. polski, matematyka, historia, informatyka, w.f., pływalnia,
nauki przyrodnicze.

Zasady rekrutacji
Zgłoszenie ucznia do Liceum ( 0, IB, IB I – IB III )
http://isop.pl/wp-content/uploads/2015/09/GD-PL.pdf
Rodzice, których dzieci zostały przyjęte do ISoP proszeni są o uiszczenie jednorazowej,
bezzwrotnej opłaty administracyjnej w wysokości 1200 PLN.
Opłaty czesnego wnoszone są “z góry”, do 5. dnia miesiąca
Czesne za rok szkolny 2015/2016:
14.400 PLN/rocznie
IB I – IB II: płatne w 12 ratach – 1.200 zł
IB III: płatne w 10 ratach – 1.440 zł/mies.
“Zerówka” (klasa wstępna):
14.400 PLN/rocznie
płatne w 10 ratach 1.440 zł/mies.

Źródła informacji
www.isop.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Poznaniu
ul. Starołęcka 138, 61-341 Poznań
tel. sekretariat: 61 883-30-50 * Irena Kręgielczak: 534-957-315
www.katolicka-szkola-jp2.pl
katolicka.szkola@wp.pl
Katolicka szkoła im. Jana Pawła II została założona w 1992 roku. Posiada uprawnienia szkoły
publicznej. Pierwotnie działała na terenie Mosiny.
W skład katolickiej szkoły im. Jana Pawła II wchodzą:
 szkoła podstawowa,
 gimnazjum,
 liceum ogólnokształcące.
Wysokość czesnego uzależniona jest od wielu czynników wymienionych w Statucie Szkoły
(m.in. stypendium naukowe, stypendium socjalne, uczęszczanie do szkoły kilkorga dzieci z tej
samej rodziny), zazwyczaj jednak mieści się w kwocie 100-400 zł.

Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej szkoły: „Szkoła ma własny, autorski
system wychowawczo - dydaktyczny. Oparty jest on na wartościach chrześcijańskich
i narodowych, na przywiązaniu i miłości do wiary naszych ojców i historii polskiej.
Za bezwzględny autorytet szkoła uważa Ojca Świętego Jana Pawła II i pragnie jak najlepiej
realizować jego nauczanie papieskie, jego wizję szkoły, która ,,kocha i wymaga". Ponadto:
„Szkoła zapewnia każdemu uczniowi intelektualny rozwój na miarę jego możliwości. Posiada
profesjonalną kadrę pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje
moralne i merytoryczne. Zapewniają szkole wysoki poziom wychowania i nauczania”.
Nauka w liceum odbywa się w kameralnych, średnio 10 osobowych grupach. W pierwszej
klasie wszyscy uczniowie realizują ten sam program, od drugiej klasy wybierają fakultety:
humanistyczny, przyrodniczy lub matematyczno - fizyczny. Zgodnie z informacjami zawartymi
na stronie szkoły: „Ponad 85% absolwentów każdego rocznika kontynuuje naukę na wyższych
uczelniach”.
Uczniowie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych: koło teatralne, chórek szkolny, sekcja
pływacka, tenis, wycieczki programowe, koło przyrodnicze.

Obligatoryjnym językiem obcym jest język angielski. Drugi język to język niemiecki.
W przypadku gdy zbierze się grupa chętnych, szkoła w ramach zajęć fakultatywnych
dodatkowo umożliwia naukę trzeciego języka obcego: hiszpańskiego, włoskiego oraz
francuskiego.

Zasady rekrutacji
Rekrutacja prowadzona jest w systemie ciągłym, rozpoczyna się 1 października każdego
roku.
Wniosek o przyjecie ucznia do szkoły rodzice mogą złożyć osobiście lub drogą elektroniczną.
Kolejnym krokiem jest telefoniczne umówienie terminu spotkania integracyjnego.
Decyzja o przyjęciu w poczet uczniów jest podejmowana na podstawie:
 ocen na świadectwie gimnazjalnym,
 wyników egzaminu gimnazjalnego,
 wniosków ze spotkania integracyjnego, w którym uczestniczy uczeń wraz z rodzicami
oraz 3 osoby z kadry szkolnej.

Pozostałe Informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio u pani Ireny
Kręgielczak.

Źródła informacji
http://katolicka-szkola-jp2.pl
Rozmowa telefoniczna z panią Ireną Kręgielczak (organ prowadzący szkołę)

I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu
ul. Stanisława Kwaśniewskiego 2, 62-020 Swarzędz
tel. 61 817-38-49
www.ekos.edu.pl/liceum
liceum@ekos.edu.pl
Jest to liceum społeczne Fundacji Edukacji Społecznej EKOS. Powstało w 1990 r. jako pierwsza
społeczna szkoła w Wielkopolsce. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej
szkoły - jedna z najlepszych niepublicznych szkół w Polsce w rankingu "Wprost". Ponadto liceum
zajmuje wysokie pozycje rankingu „Perspektyw” (Ranking Liceów Ogólnokształcących,
ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących). Oferta edukacyjna szkoły to: Gimnazjum nr 1
w Swarzędzu, I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu oraz klasy zerowe (zajęcia dodatkowe
dla gimnazjalistów, przygotowujące do egzaminów wstępnych do I LO w Swarzędzu).
Nauka w Liceum jest odpłatna. Wysokość czesnego w kolejnych latach kalendarzowych
wynika z uchwał podejmowanych przez Radę Szkoły.

W 2016 r. czesne wynosi 1075 zł

miesięcznie, jednak istnieją wyjątki wymienione w Regulaminie przyjmowania uczniów do
pierwszej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu.

Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
Rok szkolny w I LO w Swarzędzu podzielony jest na trymestry, zaczyna się pod koniec sierpnia
uczestnictwem

w

obozie

adaptacyjnym.

Nauka

przedmiotów

zorganizowana

jest

w odmienny od tradycyjnego sposób. Wszystkie przedmioty szkolne zostały podzielone na
dwie grupy: poziom podstawowy – obowiązkowy dla wszystkich (nauka na tych zajęciach –
poza obowiązkowymi przedmiotami maturalnymi i językami obcymi – kończy się po klasie
drugiej) oraz poziom zaawansowany (nauka na tych zajęciach trwa przez wszystkie lata nauki).
Ponadto

uczniowie

obowiązkowo

uczestniczą

w

Warsztatach

Interdyscyplinarnych

(zakończonych egzaminem), a w klasie II dodatkowo realizują Projekty Edukacyjne. Szkoła
oferuje różnorodne warsztaty nadobowiązkowe – np. fotografia, robotyka, teatr, podstawy
biomedycyny, klub psychologiczny, dziennikarstwo oraz zajęcia z różnych dziedzin sportu.
Wśród aktywności dodatkowych znaleźć można np. naukę jazdy na nartach (szkoła zimowa),
rajdy, plenery malarskie, zawody pływackie i wiele innych. W ramach kontaktów
zagranicznych szkoły realizowane są rozmaite projekty.
W szkole dużą uwagę przykłada się do nauki języków obcych. Zgodnie z informacją zawartą
na stronie internetowej szkoły: „Języki obce (angielski, niemiecki), należące do grupy zajęć
obowiązkowych dla wszystkich (poziom podstawowy), uznajemy za wyjątkowe i narzucamy
wyższe wymagania niż "prawne minimum". Nauczamy ich według specjalnie opracowanych

programów, w poszerzonym zakresie i wymiarze lekcji (angielski: 6 lekcji, niemiecki 4 lekcje
tygodniowo). (…) Dwa razy do roku każdy uczeń zdaje egzamin ustny i pisemny z języka
angielskiego na wybranym przez siebie poziomie. W czerwcu każdego roku wszyscy uczniowie
zdają egzamin z języka niemieckiego. W ten sposób każdy otrzymuje rzetelną informację na
temat dokonanych przez siebie postępów w nauce języków obcych”. Ponadto uczniowie
mogą uczęszczać na zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do zdawania egzaminu
maturalnego na poziomie dwujęzycznym.
Zasady rekrutacji
Zgodnie z zapisem Regulaminu przyjmowania uczniów do pierwszej klasy I Liceum
Ogólnokształcącego w Swarzędzu: „Przyjęcie do Liceum wymaga zbudowania przez
przyszłego ucznia indywidualnego profilu nauczania, tzn. wybrania przynajmniej dwóch
przedmiotów, których nauka będzie szczególnie intensywna. Profil ucznia powinien być tak
dobrany, aby przygotowywał go do rozszerzonych egzaminów maturalnych koniecznych
w postępowaniu

rekrutacyjnym

na studia wyższe. Wybrane przez

siebie

przedmioty

kandydat deklaruje w podaniu o przyjęcie do szkoły. Jeden z tych przedmiotów, oprócz
języka angielskiego, wskazuje jako przedmiot egzaminu wstępnego”. O przyjęciu do Liceum
zdecyduje, z zastrzeżeniem punktów 6 - 9 Regulaminu, suma wyników:
1.

egzaminu wstępnego z języka angielskiego (maksymalnie 100 punktów),

2.

egzaminu wstępnego z jednego dowolnie wybranego przedmiotu składającego się na

profil kształcenia spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka niemieckiego,
języka polskiego, matematyki (maksymalnie 100 punktów),
3.

średnia arytmetyczna procentowych wyników egzaminu gimnazjalnego kandydata

(maksymalnie 100 punktów, 1% = 1 punkt).
Zakres

wymagań

egzaminacyjnych

określa

gimnazjalna

podstawa

(szczegóły można znaleźć również na stronie internetowej szkoły).
Egzaminy wstępne z języka angielskiego przeprowadzane są na poziomie III.1.

Źródło informacji
http://www.ekos.edu.pl/liceum

programowa

Technikum TEB
ul. Rynek Jeżycki 1, 60-847 Poznań
tel. 61 8536405; 571 312 696
www.teb.pl
poznan@teb-edukacja.pl

Szkoła TEB Edukacja w Poznaniu to jeden z 45 oddziałów ogólnopolskiego ośrodka
edukacyjnego. Filia w Poznaniu oferuje kształcenie w szkołach policealnych, medycznych,
technikach, liceach ogólnokształcących dla dorosłych, liceach ogólnokształcących dla
młodzieży i gimnazjach językowych. Ponadto w szkole można ukończyć dodatkowe kursy
i szkolenia oraz zdobyć kwalifikacje w ramach KKZ.
Nauka odbywa się w trzech trybach – dziennym, wieczorowym oraz zaocznym. Kadrę
dydaktyczną tworzą nauczyciele akademiccy z uniwersytetów i szkół wyższych, doświadczeni
pedagodzy, jak również praktycy życia gospodarczego. Atutami oddziału są zajęcia
w małych grupach, profesjonalnie wyposażone pracownie, indywidualne podejście do
ucznia i klasy patronackie.

Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
Technikum TEB jest czteroletnią szkołą niepubliczną dla absolwentów gimnazjum, posiadającą
uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła w swojej ofercie posiada klasy pod patronatem
Microsoft

i

Schwarzkopf,

których

oferta

wzbogacona

jest

i praktyki dla najlepszych uczniów.
Kształcenie odbywa się na kierunkach:
Fototechnik - fotografia i multimedia*,
Technik analityk - analiza biochemiczna i środowiskowa,
Technik architektury krajobrazu,
Technik informatyk - klasa patronacka Microsoft,
Technik logistyk,
Technik lotniskowych służb operacyjnych*,
Technik organizacji reklamy z elementami grafiki komputerowej,
Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional,
*kierunki płatne.

o

warsztaty,

kursy

Zasady rekrutacji
Rekrutacja do Technikum TEB odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i rozmowy
kwalifikacyjnej. Naukę w Technikum może rozpocząć absolwent gimnazjum, który nie ukończył
18 roku życia. Do TEB Edukacja można zapisać się na dwa sposoby – bezpośrednio
w sekretariacie oddziału lub wypełniając formularz przez Internet. Do rozpoczęcia nauki
konieczne jest podpisanie umowy o przeprowadzeniu kształcenia przez TEB Edukacja.
Nabór prowadzony jest dwa razy w ciągu roku: nabór letni od maja do września (zajęcia
rozpoczynają się od II połowy września) oraz nabór zimowy od grudnia do lutego (zajęcia
rozpoczynają się od II połowy miesiąca).
Źródło informacji
www.teb.pl
kontakt mailowy z sekretariatem szkoły

Zespół Szkół nr 111
ul. 28 czerwca 1956 r 135/147, 61-545 Poznań
tel. 61 831-02-55
www.111poznan.edupage.org
111@post.pl
Szkoła usytuowana jest przy Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym, a jej oferta skierowana
jest do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do szkoły przyjmowani są uczniowie
w

normie

intelektualnej,

z

różnymi

problemami

zdrowotnymi,

które

utrudniają

im

systematyczną realizację obowiązku szkolnego i wpływają na trudności w nauce. Jest to szkoła
kameralna, o klasach złożonych zwykle z kilku uczniów. Ułatwia to kontakt z nauczycielem,
a nauczycielowi pozwala na bardziej efektywne zindywidualizowanie metod nauczania
zarówno pod kątem potencjału, jak też deficytów ucznia. Szkoła pełni nie tylko rolę
edukacyjną, ale też terapeutyczno-wychowawczą, poprzez działania mające na celu
zmniejszenie emocjonalnych skutków przebytych chorób czy leczenia. Ponadto uczniowie
mają możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, warsztatach
językowych, wyjazdach integracyjnych. Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, m.in.
Muzeum Narodowym, Wydziałem Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Strażą Miejską.
Współpraca realizowana jest również z innymi szkołami, m.in. z grupą teatralną z Gimnazjum
nr 60 czy Zespołem teatralnym Kurtynka z Zespołu Szkół nr 5. Dla uczniów niepełnosprawnych
ruchowo istnieje możliwość dowozu do szkoły.

Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Zorganizowanymi w ZOZ – dla uczniów
w normie intelektualnej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych
społecznie; z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z zespołem Aspergera. Przedmioty
rozszerzone ustalane są z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów: zwykle są to
przedmioty humanistyczne. Wśród przedmiotów rozszerzonych jest j. obcy (np. j. angielski).
Zasady rekrutacji
Do szkoły mogą być przyjęci kandydaci, którzy do czasu jej ukończenia nie przekroczą
24 roku życia. O przyjęciu kandydata decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych
przez niego dokumentów.
Głównym kryterium przyjęcia do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
 dla uczniów w normie intelektualnej zagrożonych niedostosowaniem społecznym

lub niedostosowanych społecznie,
 dla uczniów w normie intelektualnej z niepełnosprawnością ruchową, z zespołem
Aspergera, z autyzmem.
Komisja rekrutacyjna rozpatruje dokumenty indywidualnie. Przeprowadzana jest także
rozmowa z uczniem i jego rodzicami lub opiekunami, m.in. dotycząca jego edukacji,
w tym trudności w nauce.
Istnieje możliwość wcześniejszego obejrzenia szkoły po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Ponadto jest możliwość przyjęcia do już istniejących klas liceum ogólnokształcącego.
Uczniowie znajdujący się pod nadzorem kuratora sądowego, jednak nie będący
w konflikcie z prawem - mogą zostać przyjęci do szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji
rekrutacyjnej.
Źródła informacji
http://111poznan.edupage.org/
http://bip.poznan.pl/bip/organizacje.html?or_typ=J&co=print&or_id=1278

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka
ul. Żniwna 1, 61-633 Poznań
tel. 61 820-09-92
www.zsz2.poznan.pl
sekretariat@zsz2.poznan.pl
Szkoła

została

utworzona

dla

uczniów

z

niepełnosprawnością

intelektualną

oraz dla uczniów w normie intelektualnej, którzy ze względu na różne zaburzenia
(m.in. zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne) przejawiają problemy w nauce
i

wymagają

indywidualizacji

metod

nauczania.

Polega

to

m.in.

na

stworzeniu

dla każdego ucznia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, który oparty
jest o takie metody jak socjoterapia, psychoedukacja, trening zastępowania agresji. W szkole
realizowane są również innowacje pedagogiczne: Klub zawodowców (zwiększanie
świadomości uczniów w zakresie rozwoju i doskonalenia zawodowego, poruszania się na rynku
pracy), Kuchnia staropolska, Warsztaty dla gimnazjalistów – zainteresowanych nauką w szkole.
Uczniowie realizują również na szkolnym kanale YouTube program kulinarny „Smaki Poznania”.
Mogą uczestniczyć w różnych zajęciach pozalekcyjnych, korzystać z kawiarenki internetowej
oraz siłowni. Ofertę szkoły wzbogacają też rożnego rodzaju konkursy (np. Konkurs wiedzy
o patronie szkoły, Konkurs plastyczny), turnieje (np. Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej na
Sztucznej Nawierzchni), gry fabularne (np. Wehikuł czasu). Praktyki zawodowe realizowane są
w zakładach pracy lub bogato wyposażonych pracowniach szkolnych (uczniowie, którzy
ukończyli 18 lat praktyki zawodowe realizują w pracowniach szkolnych w zawodach: krawiec,
ślusarz, cukiernik, kucharz). Dla uczniów spoza Poznania istnieje możliwość odpłatnego
zakwaterowania w bursie. Dla uczniów niepełnosprawnych istnieje możliwość dowozu do
szkoły.
Pełna oferta Szkoły Branżowej w ZSZ nr 2, dla uczniów w normie intelektualnej, dostępna jest w
elektronicznym naborze (Nabór PCSS Poznań).
Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 1 – dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim. Zawody: kucharz, cukiernik, sprzedawca, ślusarz,
krawiec, ogrodnik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz
samochodowy, elektromechanik, tapicer, stolarz, fryzjer i inne zawody.
 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4 - dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Przysposobienie do pracy realizowane jest w pracowniach szkolnych: m.in. gospodarstwa
domowego, plastyczno-technicznej, ślusarstwa, tokarstwa i stolarstwa, multimedialnej.

Zasady rekrutacji
Do szkoły mogą być przyjęci kandydaci, którzy do czasu jej ukończenia nie przekroczą
24 roku życia.
O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje Komisja rekrutacyjna na podstawie złożonych przez
niego dokumentów:
- Kwestionariusz zgłoszenia i podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania ze strony internetowej
szkoły),
- życiorys,
- 4 aktualne zdjęcia legitymacyjne,
- Karta zdrowia ucznia (po przyjęciu do szkoły),
- opinia wychowawcy-pedagoga szkolnego,
- w przypadku zawodów gastronomicznych: książeczka sanepidu z aktualnymi badaniami
- zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o możliwości nauki wybranego przez siebie
zawodu,
- zaświadczenie o miejscu praktyk z wybranego przez siebie zakładu pracy (w przypadku
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2),
- aktualna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej do nauki w klasie terapeutycznej
(w przypadku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2),
- aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia
specjalnego (w przypadku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 1 oraz Szkoły
Przysposabiającej do Pracy nr 4).
Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
- tegoroczni absolwenci gimnazjum po rekwalifikacji,
- uczniowie po rekwalifikacji,
- tegoroczni absolwenci gimnazjum,
- absolwenci gimnazjum z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia (wymagana jest wówczas opinia poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
- uczniowie ZSZ nr 2 , którzy przerwali naukę lub nie otrzymali promocji do następnej klasy.
Źródła informacji
www.zsz2@poznan.pl

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. J. Brzechwy
ul. Swoboda 41, 60-389 Poznań
tel. 61 861-58-52
www.zss101.poznan.pl
sekretariat@zss101.poznan.pl
Szkoła jest najstarszą placówką w Polsce realizującą kształcenie specjalne dzieci
i młodzieży. Obecnie kształcenie to odbywa się w szkole podstawowej, gimnazjum
i

szkole

przysposabiającej

do pracy. Program kształcenia stale

wzbogacany jest

o innowacje pedagogiczne i nowatorskie metody pracy. W ofercie zajęć specjalistycznych
uczniowie mogą znaleźć m.in. zajęcia z hipoterapii, dogoterapii, alternatywnych form
komunikowania się. Mogą też korzystać z zajęć na basenie i z rehabilitacji ruchowej.
Zainteresowani odkrywaniem i rozwijaniem swoich pasji mają możliwość uczestnictwa
w różnych konkursach, m.in. matematycznych czy recytatorskich, ponadto w zawodach,
olimpiadach sportowych, m.in. turniejach judo, piłki nożnej. W szkole działa wiele kółek
zainteresowań, np. taneczne, turystyczno-rowerowe, filmowe, ponadto Klub kibica czy Klub
majsterkowicza. Uczniowie ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi poza szkołą
mogą również korzystać z zajęć specjalistycznych w Poradni Rehabilitacyjnej, ponadto brać
udział w turnusach rehabilitacyjnych i sanatoryjnych. W trakcie roku szkolnego uczniowie klas
przysposabiających do pracy systematycznie organizują różne kiermasze, spotkania
z ciekawymi ludźmi oraz uczestniczą m.in. w warsztatach artystycznych, edukacyjnych czy
projektach międzyszkolnych. Dla uczniów niepełnosprawnych istnieje możliwość dowozu
do szkoły.

Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1 – dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.

Przysposobienie

do

pracy

ma

na

celu

przygotowanie

uczniów

do samodzielnej lub wspomaganej pracy realizowanej na wolnym lub chronionym rynku
pracy. Odbywa się poprzez naukę różnego rodzaju prac (pracownie szkolne), przekazywanie
wiedzy na temat pracy i jej znaczenia w życiu człowieka oraz kształtowanie właściwych
postaw wobec pracy. Uczniowie przygotowywani są do pełnienia różnych ról społecznych
oraz do aktywnego dorosłego życia.

Zasady rekrutacji
Do szkoły mogą być przyjęci kandydaci, którzy do czasu jej ukończenia nie przekroczą
24 roku życia.
O

przyjęciu

kandydata

do

szkoły

decyduje

Komisja

rekrutacyjna

na

podstawie

złożonych przez niego dokumentów:
-orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej z diagnozą stopnia niepełnosprawności
intelektualnej,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole przysposabiającej
do pracy,
- kopia skróconego aktu urodzenia,
- Karta zdrowia ucznia (po przyjęciu do szkoły),
- Karta zgłoszenia ucznia (do pobrania ze strony internetowej szkoły),
- podanie,
- życiorys,
- 2 zdjęcia legitymacyjne,
- w przypadku uczniów mieszkających poza gminą: skierowanie do nauki w szkole
z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania (do pobrania ze strony internetowej szkoły).
Źródła informacji
www.zss101.poznan.pl
http://bip.poznan.pl/bip/organizacje.html?or_typ=J&co=print&or_id=127

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II
ul. Przełajowa 6, 61-622 Poznań
tel. 61 861-58-52
www.zss102.pl
zss102@post.pl
Oferta placówki dotyczy uczniów II, III i IV etapu edukacyjnego. Kształcenie odbywa się
według

programów

opartych

na

metodach

i

formach

pracy

dopasowanych

do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Oprócz zajęć dydaktycznych uczniowie
uczestniczą w różnych projektach edukacyjnych, programach autorskich, innowacjach
pedagogicznych.
m.in.

poprzez

Uczniowie
możliwość

są

wyboru

uczeni

odpowiedzialności

tematyki

lekcji

czy

za

sposobu

własny
jej

rozwój,

organizacji.

W szkole działa również Klub rodzica, w którym rodzice uczniów niepełnosprawnych
mogą

wymieniać

doświadczenia,

korzystać

z

porad

specjalistów,

uczestniczyć

w warsztatach i prelekcjach. W ramach działalności w Spółdzielni uczniowskiej „Słoneczko”
uczniowie mogą uczestniczyć w organizacji różnych konkursów, rajdów, kiermaszów –
rozwijając nie tylko swoje umiejętności społeczne, ale też poznając zasady gospodarki
i ekonomii w praktyce. Mają też do wyboru różne kółka zainteresowań, m.in. taneczne,
sportowe, hotelarskie. W szkole organizowane są również spotkania, na których specjaliści
przybliżają uczniom m.in. tematykę poszukiwania pracy, zachowania się podczas rozmowy
kwalifikacyjnej, tworzenia własnego CV. Wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach
rewalidacyjnych. Natomiast w ramach Klubu Absolwenta byli wychowankowie szkoły mogą
brać udział w cotygodniowych zajęciach artystycznych, muzycznych czy matematycznych.
Dla uczniów niepełnosprawnych istnieje możliwość dowozu do szkoły.
Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim. Zawody: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się zarówno w pracowniach szkolnych,
jak też w zakładach pracy.
 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 – dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (w tym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi). Przysposobienie do pracy odbywa się w zakresie gotowania, szycia,
prania i prasowania, hodowli roślin i zwierząt, podstaw obsługi komputera. Uczniowie
rozwijają też swoje umiejętności twórcze w pracowni ceramicznej, introligatorskiej oraz
innowacyjnej.

Zasady rekrutacji
Do szkoły mogą być przyjęci kandydaci, którzy do czasu jej ukończenia nie przekroczą
24 roku życia.
O

przyjęciu

kandydata

do

szkoły

decyduje

Komisja

rekrutacyjna

na

podstawie

złożonych przez niego dokumentów:
- aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku Zasadniczej Szkoły
Zawodowej

nr

2

–

orzeczenie

o

na niepełnosprawność intelektualną

potrzebie
w stopniu

kształcenia
lekkim

–

specjalnego

w tym ze

z

uwagi

sprzężeniami;

w przypadku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – orzeczenie o potrzebie
kształcenia

specjalnego

z

uwagi

na

niepełnosprawność

intelektualną

w

stopniu

umiarkowanym lub znacznym – w tym ze sprzężeniami),
- karta zgłoszenia ucznia (do pobrania ze strony internetowej szkoły),
- opinie: wychowawcy klasy oraz pedagoga lub psychologa,
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia
w określonych zawodach (w przypadku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2),
- Karta zdrowia ucznia (po przyjęciu do szkoły),
- kopia aktu urodzenia,
- 2 zdjęcia legitymacyjne,
- w przypadku uczniów mieszkających poza gminą: skierowanie do nauki w szkole
z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami – możliwe jest przyjęcie ucznia
w trakcie trwania roku szkolnego.
Pierwszeństwo w przyjęciu mają:
- sieroty i półsieroty,
- uczniowie przebywający w rodzinnych domach dziecka oraz innych instytucjach
opiekuńczych,
- absolwenci Gimnazjum w ZSS nr 102.
Źródła informacji
www.zss102.pl
http://bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-specjalnych-nr-102-im-jana-pawla-ii-szkolapodstawowa-specjalna-nr-102-im-marii-montessori-gimnazjum-specjalne-nr-102-zasadniczaszkola-zawodowa-specjalna-nr-2-szkola-specjalna-przysposabiajaca-do-pracy-nr-2,1269/

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań
tel. 61 877-22-94
www.105.edu.pl
sekretariat@105.edu.pl
Od września 2016 r placówka rozpoczęła swoją działalność w nowym budynku.
Uczniowie
za

na

pomocą

wszystkich
różnych

poziomach
metod

edukacyjnych

dydaktycznych,

mają

m.in.

możliwość

Metody

kształcić

Dobrego

się

Startu,

Metody Ośrodków Pracy, Metod Komunikacji Alternatywnych. W pracy z uczniami
wykorzystywane

są

również

różne

metody

terapeutyczne,

m.in.

Metoda

Knillów,

Metoda M. Frostig, elementy Metody Behawioralnej, elementy Treningu Zastępowania Agresji.
Szkoła jest organizatorem Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci – wojewódzkiego przeglądu
twórczości artystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W ramach zajęć pozalekcyjnych
uczniowie mogą rozwijać swoje pasje teatralne (Koło teatralne „Teatr Nie-Wielki”), ponadto
sprawność fizyczną i dbać o sylwetkę (Koło sportowe, Koło pływackie, Koło taneczne).
Uczniowie lubiący czytać, pisać, dyskutować o przeczytanych książkach mogą korzystać
ze spotkań w ramach Warsztatów literackich, zaś osoby chcące poznawać różne nowe
miejsca mogą zapisać się do Klubu Podróżnika.
Uczniowie

uczestniczą

również

w

redagowaniu

szkolnej

gazetki

„ABeCaDło”

rozwijając tym samym nie tylko swoje umiejętności szkolne, ale też kompetencje społeczne.
Uczniowie korzystają z zajęć rewalidacyjnych; są objęci wsparciem ze strony psychologa,
logopedy, neurologa, pielęgniarki. Szkoła posiada również bogatą ofertę zajęć z zakresu
arteterapii, rytmikoterapii, dogoterapii, socjoterapii. Zajęcia prowadzone są w zespołach
maksymalnie ośmioosobowych. Absolwenci szkoły oraz ich rodzice mogą uczestniczyć
w spotkaniach Klubu Absolwenta, gdzie mogą m.in. otrzymać różnego rodzaju wsparcie
na dalszym etapie życia. Dla uczniów niepełnosprawnych istnieje możliwość dowozu
do szkoły.
Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3 – dla uczniów niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Przysposobienie

do pracy

odbywa

się

w

pracowniach

szkolnych i

poza

szkołą.

Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach m.in z zakresu: gospodarstwa domowego
(a także sporządzania i wydawania posiłków), prac ogrodniczych (a także elementów
bukieciarstwa),

prac

stolarskich,

prac

biurowych,

naprawy i

konserwacji

sztuk wizualnych, wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich.

narzędzi,

Zasady rekrutacji
Do szkoły mogą być przyjęci kandydaci, którzy do czasu jej ukończenia nie przekroczą
24 roku życia.
O

przyjęciu

kandydata

do

szkoły

decyduje

Komisja

rekrutacyjna

na

podstawie

złożonych przez niego dokumentów:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną - diagnozujące stopień niepełnosprawności intelektualnej
i wskazujące na formę kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy,
- Kartę zgłoszenia do szkoły wypełnioną przez prawnego opiekuna ucznia (do pobrania
na stronie internetowej szkoły),
- kopię skróconego odpisu aktu urodzenia,
- Kartę zdrowia (po przyjęciu do szkoły),
- opinię wychowawcy oraz nauczyciela techniki,
-

zaświadczenie

lekarskie

stwierdzające

brak

przeciwwskazań

do

nauki

w

szkole

przysposabiającej do pracy,
- zdjęcie legitymacyjne,
- w przypadku uczniów mieszkających poza gminą: skierowanie do nauki w szkole z Wydziału
Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
W zależności od liczby wolnych miejsc – uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły również
w trakcie trwania roku szkolnego.
Źródła informacji
www.105.edu.pl
http://bip.poznan.pl/bip/zespol-szkol-specjalnych-nr-105-im-juliana-tuwima-szkolapodstawowa-specjalna-nr-105-gimnazjum-specjalne-nr-105-szkola-specjalnaprzysposabiajaca-do-pracy-nr-3,1272/

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4 a, 61-127 Poznań
tel. 61 877-57-19
www.slysze.edu.pl
sekretariat@oswpoznan.pl
Oferta

placówki

skierowana

jest

do

uczniów

na

różnych

etapach

kształcenia,

począwszy od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez szkołę podstawową,
gimnazjum

po

szkoły

ponadgimnazjalne:

liceum

ogólnokształcące,

technikum,

a także szkołę policealną. Ośrodek wyróżnia bogata oferta zajęć specjalistycznych
oraz dodatkowych, mających na celu wszechstronny rozwój dziecka z wadą słuchu.
Uczniowie objęci są wsparciem logopedy, audiologa, rehabilitanta. Mogą rozwijać
swoją kondycję fizyczną nie tylko na pływalni, ale też podczas różnych wycieczek,
także rowerowych. Uczniowie mają do wyboru szeroki wachlarz kółek zainteresowań:
m.in. plastyczne, kucharskie, filmowe. Ponadto mogą brać udział w zajęciach SKS,
Klubu prac ręcznych, należeć do zespołu teatralnego, współtworzyć stronę internetową szkoły
czy uczestniczyć w redagowaniu szkolnej gazetki. Mogą także podejmować działania
na

rzecz

środowiska

pozaszkolnego,

m.in.

brać

udział

w

organizacji

zajęć

dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej czy organizować występy teatralne
dla ciężko chorych dzieci przebywających w szpitalach. Uczniowie spoza Poznania
mają możliwość zamieszkania w internacie szkoły. Dla uczniów niepełnosprawnych
istnieje możliwość dowozu do szkoły.
Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
 III Liceum Ogólnokształcące Specjalne – dla uczniów niesłyszących, słabo słyszących
oraz

z

niepełnosprawnościami

sprzężonymi

(z

których

jedną

jest

niesłyszenie

lub słabo słyszenie lub afazja). Przedmioty rozszerzone: j. polski, matematyka.
 Technikum Specjalne – dla uczniów niesłyszących, słabo słyszących
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z których jedną jest niesłyszenie lub słabo
słyszenie lub afazja). Zawody: technik informatyk, fototechnik.
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 3 – dla uczniów niesłyszących,
słabo słyszących oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z których jedną jest
niesłyszenie lub słabo słyszenie lub afazja). Zawody: cukiernik, kucharz, ogrodnik.

Oferta dla absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej
Szkoła

Policealna

nr

2

–

dla

uczniów

niesłyszących,

słabo

słyszących

oraz

z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z których jedną jest niesłyszenie lub słabo słyszenie lub
afazja). Zawód: technik informatyk, florysta.
Zasady rekrutacji
Do szkoły mogą być przyjęci kandydaci, którzy do czasu jej ukończenia nie przekroczą
24 roku życia.
O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje Komisja rekrutacyjna na podstawie złożonych przez
niego dokumentów:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną,
- podanie o przyjęcie do szkoły (na druku wewnętrznym szkoły),
- odpis aktu urodzenia (dla uczniów, którzy będą korzystać z internatu),
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
-

zaświadczenie

o

pobieranym

zasiłku

pielęgnacyjnym

lub

orzeczenie

o

stopniu

niepełnosprawności wydane przez lekarza orzecznika,
- 2 zdjęcia legitymacyjne,
-

w

przypadku

uczniów

mieszkających

poza

gminą:

skierowanie

do

w szkole z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
Źródła informacji
www.slysze.edu.pl
http://bip.poznan.pl/bip/osrodek-szkolno-wychowawczy-dla-dzieci-nieslyszacych-im-jsikorskiego-sp-specjalna-nr-113-gimnazjum-spec-nr-113-zsz-specjalna-nr-3-technikumspecjalne-szkola-policealna-specjalna-nr-2,1106/
www.poznan.pl/mim/oswiata/szkoly-policealne,poi,4121

nauki

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań
tel. 61 847-30-95
www.sosw.poznan.pl
sekretariat@soswpoznan.pl
Oferta Ośrodka skierowana jest już do uczniów pierwszego etapu edukacyjnego (Przedszkole
dla
w

Dzieci
celu

z

Autyzmem).

realizacji

Uczniowie

mają

rehabilitacji
zapewnioną

Jest

to

najstarszy

zawodowej
opiekę

i

w

Polsce

społecznej

ośrodek

osób

stworzony

niepełnosprawnych.

pedagogiczno-psychologiczną

i

medyczną.

W myśl promowanej w szkole idei aktywnej rehabilitacji - mogą korzystać z rehabilitacji oraz
usprawniania indywidualnego. Do wyboru mają również różne kółka zainteresowań: sportowe
(m.in. bilard – w szkole organizowane są Mistrzostwa w pool-bilard, ponadto koszykówka
na kółkach, siatkówka na siedząco), kulinarne, historyczne, dziennikarskie (m.in. redagowanie
gazetki szkolnej „Wózek”), teatralne, naukowe (m.in. koło automatyki i elektroniki). Uczniowie
mogą również rozwijać swoje zainteresowania i prezentować je szerszemu gronu odbiorców
uczestnicząc w odbywających się systematycznie konkursach szkolnych. Szkoła współpracuje
m.in. z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W szkole działa
Klub Absolwenta, w ramach którego odbywają się cykliczne spotkania z byłymi
wychowankami. Szkoła posiada internat dla uczniów spoza Poznania oraz organizuje dowóz
dla uczniów.
Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
 IV

Liceum

Ogólnokształcące

–

dla

uczniów

w

normie

intelektualnej

z niepełnosprawnościami: ruchową, autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),
ponadto

ze

sprzężonymi

niepełnosprawnościami,

w

których

oprócz

niepełnosprawności ruchowej może wystąpić niedosłuch, niedowidzenie, choroby
przewlekłe. Przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski.
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 4 – dla uczniów z niepełnosprawnością
ruchową w normie intelektualnej lub z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim oraz innymi rodzajami niepełnosprawności. Zawody: elektryk, monter elektronik.
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna z innowacją pedagogiczną – dla uczniów
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami: niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim,

znaczną

niepełnosprawnością

ruchową,

ponadto

posiadających

przeciwwskazania zdrowotne do nauki zawodów dostępnych w edukacji osób

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i wskazania do pracy
przy komputerze (potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).
 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5 – dla uczniów z niepełnosprawnością
ruchową i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Przysposobienie do pracy odbywa się w pracowniach szkolnych.
Oferta uzupełniająca
 Szkoła

Policealna

Specjalna

-

dla

uczniów

w

normie

intelektualnej

z niepełnosprawnością ruchową lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zawód:
technik informatyk.
 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – dla uczniów pełnoletnich, w normie intelektualnej
z niepełnosprawnością ruchową lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kwalifikacje
w ramach zawodów: monter elektronik, elektryk.
Zasady rekrutacji
O

przyjęciu

kandydata

do

szkoły

decyduje

Komisja

rekrutacyjna

na

podstawie

złożonych przez niego dokumentów:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologicznopedagogiczną,
- karta kandydata (do pobrania ze strony internetowej szkoły) i 3 zdjęcia legitymacyjne,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane przez lekarza orzecznika),
- karta zdrowia (po przyjęciu do szkoły),
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki wybranego
zawodu (w przypadku kandydatów do zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły policealnej,
kwalifikacyjnych kursów zawodowych),
- w przypadku uczniów mieszkających poza gminą: skierowanie do nauki w szkole z Wydziału
Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
Źródła informacji
www.sosw.poznan.pl
http://bip.poznan.pl/bip/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-dla-dzieci-i-mlodziezyniepelnosprawnej-im-zbigniewa-tylewicza-zsz-spec-nr-4-tech-uzup-spec-nr-2-iv-lo-spec-szpoli-spec-sz-spec-przysp-do-pracy-nr-5-szkola-podst-dla-dzieci-z-autyzmem-przedszk-nr135,1105

OSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku
Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska
tel. (61) 812 04 86
www.niewidomi.edu.pl
biuro@niewidomi.edu.pl
Ośrodek mieści się we wsi Owińska, oddalonej od centrum Poznania o ok. 17 km.
OSW to szkoła z długoletnią tradycją, która oferuje kształcenie dla uczniów słabowidzących
i niewidomych na wszystkich etapach edukacyjnych. W szkole odbywają się zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, relaksacyjno-aktywizujące, logopedyczne, zajęcia z gimnastyki
leczniczej i korekcyjnej, rehabilitacji wzroku, orientacji przestrzennej oraz ćwiczenia techniki
posługiwania się pismem brajla. Po lekcjach uczniowie mogą również uczestniczyć w kołach
zainteresowań: naukowych, kulturalnych, artystycznych i sportowych. Szkoła organizuje
wycieczki do różnych zakątków Polski, a także po za granice kraju. Ponadto uczniowie
uczestniczą w zajęciach rehabilitacji ruchu, hipoterapii, terapii widzenia, terapii manualnej,
logopedii oraz orientacji przestrzennej. Ośrodek posiada laboratorium tyfloakustyczne oraz
Park Orientacji Przestrzennej. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki i okulisty oraz Internat.
Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjalisty
 Liceum Ogólnokształcące- zajęcia odbywają się w grupie 8-10 osób. Przygotowanie
do matury w stopniu rozszerzonym możliwe jest z przedmiotów humanistycznych:
j. angielski, historia i j. polski.
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci uczniów w zawodzie: tapicera, koszykarza plecionkarza i kucharza. Nauka trwa 3 lata. W procesie rekrutacyjnym wymagane jest
orzeczenie z Poradni Medycyny Pracy.
 Szkoła Przysposabiająca do Pracy - obejmuje 3 letni okres kształcenia i opiera się
na realizacji projektów umożliwiających rozwój osobisty i społeczny. Jest to oferta
skierowana do uczniów wymagających szczególnej opieki i stymulacji. Zajęcia
odbywają się w grupach 2-4 osobowych.

Zasady rekrutacji
Uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Źródło informacji
www.niewidomi.edu.pl

