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SŁOWO STAROSTY

Drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej!

Przekazujemy do rąk Waszych oraz Rodziców ofertę wszystkich 
publicznych szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Nowotomyskiego, 
dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy. Aktualnie 
prowadzimy cztery zespoły szkół, które przygotowały dla Was atrakcyjną 
ofertę na rok szkolny 2021/2022 w liceach, technikach oraz branżowych 
szkołach I stopnia. Wszystkie te szkoły mają swoją wyjątkową tradycję
i osiągnięcia, swój niepowtarzalny klimat oraz są szkołami nowoczesnymi – 
na miarę XXI wieku. 

Przed Wami ważne decyzje – niebawem wybierzecie szkołę, z którą 
wkroczycie w dorosłe życie. Wasza decyzja to więcej niż wybór samej szkoły 
– dokonujecie wyboru, który będzie miał duży wpływ na Wasze dalsze życie, 
zarówno na plany zawodowe, jak i dalszą ścieżkę kształcenia. Jesteśmy 
przekonani, że bogata oferta edukacyjna przyczyni się do osiągania przez 
Was wielu życiowych sukcesów. Zapraszamy do zapoznania się
z informatorem i do wyboru swojej najlepszej szkoły!

Andrzej Wilkoński
 Starosta Nowotomyski



Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu 
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych.

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

22 lipca 2021 r.

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH 
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

Lp. Rodzaj czynności Termin  w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Zalety szkoły:
• najlepsze w Powiecie Nowotomyskim wyniki na zewnętrznych egzaminach   
   maturalnych i egzaminach z przygotowania zawodowego

• wysokie kwalifikacje nauczycieli i skuteczność nauczania

• miła, przyjazna atmosfera, stwarzanie uczniom poczucie bezpieczeństwa,

• profesjonalne wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego

• bardzo dobre zaplecze sportowe: trzy sale sportowe z nowoczesnymi szatniami,   
   dwie do gier zespołowych i nowa, bardzo dobrze wyposażona siłownia, a także
   kort do tenisa ziemnego, boiska do piłki plażowej i koszykówki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
W NOWYM TOMYŚLU

ul. E. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl
61 44 23 398
zs1-nt@zs1-nt.pl
www.zs1-nt.pl



klasa medyczna
biologia, chemia,
język angielski

Profil / specjalność /
rozszerzenie

Informacja o profilu / kierunku kształcenia Języki obce
Punktowany przedmiot 

wskazany przez szkolną 
komisję rekrutacyjną

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: medycyna, biologia, neurobiologia, farmacja, chemia, biotechnologia, 
ochrona środowiska, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, technologia żywności, inżyniera genetyczna, biologia 
molekularna, inżyniera żywienia, wszystkie kierunki przyrodnicze. 

język angielski
język niemiecki

biologia,
chemia

klasa prawnicza
j. polski, historia,
język angielski

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: dziennikarstwo, filologia polska (różne specjalizacje np. edytorstwo, 
komunikacja w praktyce społecznej, inne), socjologia, europeistyka, prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, 
historia, historia sztuki, filologie nowożytne. 

język angielski
język niemiecki

historia,
WOS

klasa Einsteina 
matematyka, fizyka,

język angielski

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach technicznych: informatyka, telekomunikacja, elektronika; ścisłych: 
architektura, budownictwo, matematyka; wszystkich kierunkach politechnicznych i ekonomicznych. 

język angielski
język niemiecki

fizyka,
informatyka

klasa językowa
język angielski,
język niemiecki,

geografia

Klasa przygotowuje do studiów filologicznych oraz do studiów na kierunkach geografia, turystyka,
marketing w turystyce.

język angielski
język niemiecki

język angielski,
geografia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

TECHNIKUM NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA

technik
informatyk

matematyka,
informatyka

Nauka kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwent 
otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz EUROPASS. Absolwent otrzymuje tytuł technika 
informatyka. Po ukończeniu szkoły można podjąć pracę jako: grafik komputerowy, programista, twórca stron WWW, 
administrator baz danych, administrator sieci komputerowych, pracownik serwisu komputerowego. 

język angielski
język niemiecki

geografia,
informatyka

technik
ekonomista

matematyka, geografia

Patronat na klasą obejmuje Nowotomyska Izba Gospodarcza.  Nauka kończy się egzaminem maturalnym
i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe oraz EUROPASS. Absolwent otrzymuje tytuł technika ekonomisty.

język angielski
język niemiecki

geografia,
informatyka

technik mechanik
/Programowanie i obsługa 

obrabiarek konwencjonalnych
i sterowanych numerycznie CNC/ 

matematyka, geografia

Patronat nad klasą obejmuje Aesculap Chifa Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu. Uczeń nabywa praktycznych umiejętności
w nowocześnie wyposażonych warsztatach szkolnych i działach produkcyjnych Zakładu m. in w zakresie programowania, 
przygotowania i użytkowania obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie CNC do planowanej obróbki. Nauka
kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwent otrzymuje dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz EUROPASS. Absolwent otrzymuje tytuł technika mechanika.

język angielski
język niemiecki

geografia,
informatyka

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

I BS1 – ślusarz
Aesculap Chifa

Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w firmie Aesculap-Chifa. Zajęcia odbywają się w zakładzie w 
warsztatach szkolnych i w wydziałach produkcyjnych zakładu. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym 
kwalifikacje zawodowe.

język niemiecki geografia,
informatyka

I BS2 – ślusarz
Phoenix Contact 

Wielkopolska

Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w firmie Phoenix Contact Wielkopolska. Zajęcia odbywają się
w zakładzie w warsztatach szkolnych i w wydziałach produkcyjnych zakładu. Nauka kończy się egzaminem 
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

język niemiecki
geografia,

informatyka



Zalety szkoły:
• oferuje nowoczesne pracownie przedmiotowe oraz kompleks
   hal sportowych z siłownią
• organizuje praktyki krajowe, zagraniczne i laboratoria na Politechnice Poznańskiej
• współpracuje z lokalnymi zakładami pracy i uczelniami wyższymi
• uczestniczy w krajowych i europejskich projektach (Erasmus+)
• w przyjaznej atmosferze dba o sukces swoich uczniów

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
W NOWYM TOMYŚLU

Os. Północ 37, 64-300 Nowy Tomyśl
61 44 21102; 61 44 22288
sekretariat@hzs2nt.pl
www.hzs2nt.pl



technik mechatronik
fizyka/matematyka

Projektuje i wytwarza części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych 
z wykorzystaniem technik komputerowych. Serwisuje urządzenia przemysłowe 
i linie produkcyjne. Ma możliwość podwyższenia kwalifikacji na wyższych uczelniach 
na kierunkach: mechatronika, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn.

język angielski 
język niemiecki

informatyka
język obcy

Absolwent tego kierunku pozyskuje klientów do współpracy z agencjami 
reklamowymi i mediami, dobiera metody prowadzenia badań rynkowych
i reklamowych oraz środków i nośników reklamy, dostosowuje różnorodne technik 
reklamowe, organizuje działania promocyjne i wystawiennicze przedsiębiorstwa.

język angielski 
język niemiecki

informatyka
język obcy

Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie działań 
w obrębie transportu i spedycji krajowej oraz międzynarodowej.

język angielski 
język niemiecki

geografia
język obcy

technik reklamy
język obcy

technik logistyk
geografia

TECHNIKUM NR 2 IM. DRA KAZIMIERZA HOŁOGI

• fryzjer
• kucharz

• magazynier-logistyk
• mechanik pojazdów 

samochodowych
• mechatronik
• sprzedawca

• oddział wielozawodowy

Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i umożliwia uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy potwierdza czy 
absolwent posiadł umiejętności określone w podstawie programowej danego 
zawodu. W szkole tworzone są klasy branżowe i wielozawodowe. Tworzenie klas 
branżowych uzależnione jest od naboru uczniów w danym zawodzie. Praktyka 
odbywa się w wybranym przez ucznia zakładzie pracy, z którym podpisuje umowę
o naukę zawodu. Szkoła oferuje pomoc w znalezieniu praktyk zawodowych.

język angielski 
lub

język niemiecki

geografia
informatyka

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. DRA KAZIMIERZA HOŁOGI

Profil / specjalność /
rozszerzenie

Informacja o profilu / kierunku kształcenia Języki obce
Punktowany przedmiot 

wskazany przez szkolną 
komisję rekrutacyjną



Zalety szkoły:
• rzetelne przygotowanie do egzaminów maturalnych

• kameralność, szkoła, w której wszyscy się znają, wspierają i darzą szacunkiem

• współpraca z uczelniami wyższymi

• doskonale wyposażone sale dydaktyczne (tablice interaktywne, komputery, projektory)

• szkoła wyróżniona licznymi tytułami wypracowanymi przez społeczność szkolną

• aktywnie działający Wolontariat, Samorząd Uczniowski oraz UKS Olimpus

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
W ZBĄSZYNIU

ul. Powstańców Wielkopolskich 43, 64-360 Zbąszyń
68 3846168
lozbaszyn@o2.pl
www.zs1zbaszyn.pl



klasy akademickie

bezpieczeństwo 
publiczne

i ratownictwo

blok społeczno - prawny:
przedmiot wiodący nauczany na poziomie rozszerzonym: j. polski
przedmiot do wyboru nauczany na poziomie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie,
j. angielski, geografia

j. angielski 
j.  niemiecki

j. angielski 
j.  niemiecki

j. angielski 
j.  niemiecki

j. angielski 
j.  niemiecki

j. angielski
j.  niemiecki

historia
wiedza o społeczeństwie

blok politechniczno - informatyczny:
przedmiot wiodący nauczany na poziomie rozszerzonym: matematyka
przedmiot do wyboru nauczany na poziomie rozszerzonym: chemia, j. angielski,
informatyka, geografia

informatyka
fizyka

blok przyrodniczo - medyczny:
przedmiot wiodący nauczany na poziomie rozszerzonym: biologia
przedmiot do wyboru nauczany na poziomie rozszerzonym: chemia, j. angielski,
informatyka, geografia

biologia
chemia lub geografia

przedmiot wiodący nauczany na poziomie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie
przedmiot do wyboru nauczany na poziomie rozszerzonym: chemia, geografia, j. angielski

wiedza o społeczeństwie
geografia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA GARCZYŃSKIEGO

TECHNIKUM

technik
rachunkowości

przedmiot wiodący nauczany na poziomie rozszerzonym: geografia
geografia

język angielski
lub niemiecki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

wielozawodowa

3-letnia nauka zawodu do takich zawodów jak: monter stolarki budowlanej, mechanik pojazdów 
samochodowych, blacharz samochodowy, sprzedawca, fryzjer, kucharz, stolarz, piekarz, krawiec, monter 
sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz i wiele innych. Przedmioty ogólne realizowane w szkole, 
praktyka u wybranego rzemieślnika.

do wyboru:
 j. angielski lub 

j.  niemiecki

informatyka
geografia

Profil / specjalność /
rozszerzenie

Informacja o profilu / kierunku kształcenia Języki obce
Punktowany przedmiot 

wskazany przez szkolną 
komisję rekrutacyjną



Zalety szkoły:
• innowacyjny proces kształcenia oparty na łączeniu teorii i praktyki ze szczególnym      
   uwzględnieniem potrzeb rynku pracy
• kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego i kwalifikacji zawodowych,   
   dzięki wyspecjalizowanej kadrze, różnorodnym pracowniom dydaktycznym
   i przestrzeni do kształcenia zawodowego
• wspaniała atmosfera sprzyjająca rozwojowi ucznia, odkrywaniu jego talentów i pasji
• możliwość zamieszkania w szkolnym internacie, a także dogodne formy dojazdu
   do szkoły z kierunków Grodzisk Wlkp., Opalenica, Nowy Tomyśl, Lwówek i Buk
• wysokie lokaty szkoły w rankingach edukacyjnych, , a także ministerialny tytuł
   LIDERA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
• współpraca z uczelniami wyższymi ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu      
   Przyrodniczego oraz z firmami branżowymi i przedstawicielami pracodawców
• miejsce, w którym każdy jest doceniany a nie oceniany, poznawany a nie klasyfikowany,     
   inspirowany a nie pozostawiany samemu sobie

Trzcianka 15A, 64-316 Kuślin
61 4473 032                           
szkola@zsrcku.com
www.zsrcku.com

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE 
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO W TRZCIANCE



technik
weterynarii

Zdobywając zawód technika weterynarii, będziesz pracować w lecznicach i przychodniach dla zwierząt. 
Możesz być także zatrudniony w laboratoriach, rzeźniach, zakładach inspekcji weterynaryjnej,
w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami hodowlanymi oraz ośrodkami gminnej
służby rolnej.

Języki kontynuowane
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki

Języki nauczane od podstaw
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki

język polski,
matematyka,

geografia, 
chemia

technik
rolnik

Zdobędziesz kwalifikacje i umiejętności do samodzielnego prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego. 
Nauczysz się korzystać z dotacji unijnych, zyskasz doświadczenie w obsłudze  maszyn i urządzeń 
rolniczych. Zdobędziesz prawo jazdy na ciągnik oraz kwalifikacje na kombajn i opryskiwacz.

Języki kontynuowane
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki

Języki nauczane od podstaw
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki

język polski, 
matematyka,

geografia, 
biologia

technik żywienia 
i usług

gastronomicznych

Posiadając ten zawód, założysz własną restaurację czy firmę cateringową. Zdobędziesz wiedzę
o procesie przygotowywania potraw i planowaniu diety. Zyskasz doświadczenie w obsłudze urządzeń 
przetwórstwa żywieniowego oraz nauczysz się np.: aranżacji nakryć stołu. Dysponujemy pracownią 
gastronomiczną oraz zapewniamy profesjonalne praktyki.

Języki kontynuowane
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki

Języki nauczane od podstaw
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki

język polski,
matematyka,

geografia, 
biologia

technik
architektury
krajobrazu

Dzięki nam zaprojektujesz ogród i otoczenie wokół domu. Nauczysz się zakładać i pielęgnować obiekty 
architektury krajobrazu. Poprowadzisz firmę pielęgnującą i aranżującą zieleń.

Języki kontynuowane
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki

Języki nauczane od podstaw
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki

język polski,
matematyka,

geografia, 
biologia

technik
hodowca koni 

Zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Tobie prowadzić działalność rekreacyjną oraz hodowlę koni.  
Szkoła oferuje małe grupy treningowe, halę do jazdy, hipodrom, możliwość pracy z własnym koniem.

Języki kontynuowane
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki

Języki nauczane od podstaw
do wyboru 1 spośród:
j.angielski, j.niemiecki

język polski,
matematyka,

geografia, 
biologia

TECHNIKUM IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO

Profil / specjalność /
rozszerzenie

Informacja o profilu / kierunku kształcenia Języki obce
Punktowany przedmiot 

wskazany przez szkolną 
komisję rekrutacyjną



KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ABSOLWENTOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POSTĘPOWANIU 
REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kryteria

Punkty za świadectwo

Punkty za egzamin ósmoklasisty

Maksymalna liczba punktów

18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
7 pkt
3 pkt

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)
ocena z matematyki (za ocenę celującą)
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

szczególne osiągnięcia
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

aktywność społeczna
Razem punkty za świadectwo

100% x 0,35 = 35 pkt
100% x 0,35 = 35 pkt
100% x 0,30 = 30 pkt

100 pkt
200 pkt

wynik z języka polskiego
wynik z matematyki

wynik z języka obcego nowożytnego
Razem punkty za egzamin ósmoklasisty

Suma punków za świadectwo i punktów za egzamin ósmoklasisty

Za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów, 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów, 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Opracowanie: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu


