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Liceum Ogólnokształcące

Klasa Profil Humanistyczno-Przyrodniczy / Profil Ścisły  

Profil Humanistyczno-Przyrodniczy 
Przedmioty rozszerzone: 
I WARIANT: język polski, biologia, język angielski 
II WARIANT: język polski, geografia, matematyka 

Profil Ścisły  
Przedmioty rozszerzone: 
I WARIANT: biologia, chemia, język angielski  
II WARIANT: matematyka, chemia, geografia 

4 lata kształcenia

Dbamy o to aby nasi uczniowie osiągali sukcesy w obszarze edukacyjnym i społecznym. 
Nasi absolwenci to wykształceni, kreatywni ludzie gotowi sprostać wyzwaniom współ-
czesnego świata. 

Dużą wagę w naszym liceum przykładamy do nauki języków obcych, dlatego zajęcia ję-
zykowe odbywają się w nowoczesnym laboratorium, a w 2021 roku 38 uczniów naszego 
liceum wyjedzie bezpłatnie do Portugalii w ramach projektu unijnego. Priorytetem są 
również przedmioty przyrodnicze więc oferujemy uczniom kurs kwalifikowanej pierwszej 
pomocy niezbędny do pracy w wielu branżach, zakończony otrzymaniem certyfikatu. Je-
dyni w województwie posiadamy laboratorium glebowe, w którym pod honorowym patro-
natem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uczniowie liceum mogą rozwijać swoje 
pasje naukowe. Współpracujemy z renomowanymi uczelniami wyższymi z całego kraju.
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Klasa Technik Organizacji Turystyki   

Klasa Technik Teleinformatyk

Przedmiot rozszerzony: geografia
 KWALIFIKACJE: 

HGT.07.  Przygotowanie imprez i usług turystycznych 
HGT.08.  Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez  
  i usług turystycznych

Absolwenci tego technikum zatrudniani są w biurach podróży, 
agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, ho-
telach, motelach, pensjonatach, domach wczasowych, urzędach 
administracji państwowej, organach administracji samorządowej, 
fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się promocją turystyki. 
Uczniowie technikum mogą zdobywać nowe kwalifikacje i umie-
jętności na organizowanych przez szkołę certyfikowanych kursach 
np. animatora czasu wolnego czy pilota wycieczek.

Przedmioty rozszerzone: matematyka lub geografia
 KWALIFIKACJE: 

 INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci  
  komputerowych oraz administrowanie  
  systemami operacyjnymi
 INF.08.  Eksploatacja i konfiguracja  
  oraz administrowanie sieciami rozległymi

Absolwenci technikum mogą pracować w obecnie najszybciej roz-
wijającej się branży IT w szczególności na stanowiskach monterów 
i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych, konserwato-
rów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinfor-
matycznych, projektantów i administratorów sieci komputerowych, 
techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia 
systemów teleinformatycznych. Nasze technikum posiada status 
Akademii Cisco w ramach Cisco Networking Academy, w której 
prowadzimy bezpłatnie kursy CISCO IT. Zatrudniamy nauczycieli, 
którzy są egzaminatorami ECDL Core. Technikum teleinformatycz-
ne stanowi idealną podbudowę do kontynowania nauki na studiach 
politechnicznych. 

Uczniowie odbywają praktyki zagraniczne w ramach projektów unijnych i praktyki krajo-
we organizowane przez szkołę. Do tej pory nasi uczniowie nabywali umiejętności prak-
tyczne we Włoszech, Walencji, Hiszpanii i Grecji.

Technikum 5 lat kształcenia
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Branżowa Szkoła I stopnia 3 lata kształcenia

Klasa Mechanik-operator pojazdów 
i maszyn rolniczych / Wielozawodowa

 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 
KWALIFIKACJE: 

ROL.02.  Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń  
  i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Absolwenci zdobywają pełne kwalifikacje rolnicze umożliwia-
jące korzystanie z programów unijnych dla rolników.
Zdobyte umiejętności z obróbki skrawaniem, kucia kowalskiego, 
obróbki ręcznej i blacharni, spawania elektrycznego i gazowego 
oraz naprawy, obsługi, eksploatacji maszyn i urządzeń rolni-
czych, pozwalają na podjęcie pracy w branży mechanizacyjnej 
i metalurgicznej. 
Dodatkowe uprawnienia: prawo jazdy kategorii B i T, upraw-
nienia do obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych, kurs 
spawania metodą MAG, kurs na wózki widłowe, kurs w zakre-
sie stosowania środków ochrony roślin. 

Klasa Wielozawodowa 
Kształcimy uczniów we wszystkich zawodach. Młodociany pracow-
nik odbywa praktyczną naukę zawodu u pracodawcy na podstawie 
umowy o pracę, a w szkole zajęcia w zakresie przedmiotów ogól-
nokształcących. 
Najpopularniejsze zawody: sprzedawca, mechanik pojazdów sa-
mochodowych, fryzjer, kucharz, lakiernik, blacharz samochodowy, 
elektryk, ślusarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, sto-
larz, murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych. 
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Sukcesy szkoły
Laureat konkursu Wielkopolska Szkoła Roku 2018, I miejsce w 2019 r. i wy-
różnienie w 2020 r. w wojewódzkim konkursie „Nasz pomysł na ochronę 
środowiska” i III miejsce w konkursie „Pokaż klasę – bądź Ekologiczny. 
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Zajęcia  
dodatkowe

Zaplecze 
techniczne

Język hiszpański, zespół tańca ludowe-
go i nowoczesnego, zespół muzyczny, 
kursy i szkolenia realizowane w ramach 
projektów unijnych, kursy w ramach pro-
gramu „IT szkoła”, sekcje sportowe, koło 
dziennikarskie, strzelectwo sportowe, 
koło wolontariatu, koło HDK PCK, zajęcia 
przygotowujące do egzaminów matural-
nych oraz potwierdzających kwalifikacje 
w zawodzie. 

Klasopracownie przedmiotowe i nowo-
czesne laboratorium językowe, wszystkie 
sale lekcyjne wyposażone w sprzęt mul-
timedialny, trzy bardzo dobrze wyposa-
żone pracownie komputerowe, Internet 
bezprzewodowy na terenie całej szkoły, 
hala sportowa, e-dziennik, laboratorium 
glebowe. 


