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LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Jeśli masz szerokie zainteresowania, lubisz się uczyć i chcesz gruntownie rozszerzyć wiedzę
ogólną, którą w przyszłości rozwiniesz na studiach wyższych, wybierz liceum ogólnokształcące.
Dbamy o to, aby uczniowie osiągali sukcesy w obszarze edukacyjnym i społecznym. Nasi absolwenci to
wykształceni i kreatywni młodzi ludzie, gotowi sprostać wyzwaniom współczesnego świata.
Dużą wagę w naszym liceum przywiązujemy do nauki języków obcych, dlatego zajęcia językowe
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 kwalikowanej pierwszej pomocy, niezbędny do pracy w wielu branżach,
zakończony otrzymaniem certykatu.
Jedyni w województwie posiadamy laboratorium glebowe, w którym - pod honorowym patronatem
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - uczniowie liceum mogą rozwijać swoje pasje naukowe.
Współpracujemy z renomowanymi uczelniami wyższymi z całego kraju: Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz
Uniwersytetem Łódzkim.
Przedmioty rozszerzone prol humanistyczno - przyrodniczy:
I wariant: biologia, język polski, język angielski
II wariant: język polski, geograa, matematyka

Przedmioty rozszerzone prol ścisły:
I wariant: biologia, chemia, język angielski
II wariant: matematyka, chemia, geograa

Przedmioty w zakresie podstawowym są realizowane dla całej klasy, natomiast przedmioty
rozszerzone realizowane są w mniejszych grupach.
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TECHNIKUM
Uczniowie odbywają praktyki zagraniczne w ramach projektów unijnych i praktyki krajowe
organizowane przez szkołę. Do tej pory nasi uczniowie zdobywali umiejętności praktyczne
w Hiszpanii i Grecji.

TECHNIK TELEINFORMATYK
Jeżeli interesujesz się informatyką, nowinkami technicznymi, chcesz być specjalistą o dużych
kwalikacjach zawodowych, łączącym umiejętności informatyka, elektronika i technika
telekomunikacji, budować sieci teleinformatyczne oraz komputerowe, obsługiwać urządzenia
sieciowe oraz nadzorować ich pracę - to teleinformatyka jest dla Ciebie!
Absolwenci technikum mogą pracować w obecnie najszybciej rozwijającej się branży IT w szczególności
na stanowiskach monterów oraz wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych, konserwatorów oraz
serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych, projektantów i administratorów
sieci komputerowych, techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów
teleinformatycznych. Technikum teleinformatyczne stanowi idealną podbudowę do kontynuowania nauki
na studiach politechnicznych.
Absolwent technikum teleinformatycznego potra:
ź naprawić, zmodernizować i obsługiwać sprzęt komputerowy;
ź zbudować sieć informatyczną w rmach;
ź uruchomić telefonię stacjonarną lub VoIP;
ź zaprogramować routery lub przełączniki zarządzalne.
Uczniowie kształcący się na tym kierunku jako jedyni w powiecie słupeckim mają możliwość
bezpłatnego uczestnictwa w kursach CCNA R&S - CISCO Networking Academy, największego
producenta sprzętu sieciowego na świecie, które dają dodatkowe możliwości zatrudnienia oraz cenne
kwalikacje zawodowe.
Od 2019 roku uczniowie mogą brać udział również w kursach doskonalących na platformie it-Szkoła!
Zatrudniamy nauczycieli, którzy są egzaminatorami ECDL Core.
Przedmioty rozszerzone: do wyboru matematyka lub geograa.
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TECHNIKUM
Uczniowie odbywają praktyki zagraniczne w ramach projektów unijnych i praktyki krajowe
organizowane przez szkołę. Do tej pory nasi uczniowie zdobywali umiejętności praktyczne
we Włoszech, Hiszpanii i Grecji.

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
Jeśli lubisz podróże i interesujesz się kulturą innych krajów - spróbuj odnaleźć własną
przyszłość na kierunku stworzonym specjalnie dla Ciebie.
Technikum Organizacji Turystyki (TOT) wybierają uczniowie kochający piękno świata i natury,
kulturę innych krajów oraz pragnący spełniać własne i cudze marzenia o podróżach.
Po ukończeniu TOT absolwent jest przygotowany do sporządzania ofert turystycznych, zna wszelkie
atrakcje krajoznawcze i kulturowe Polski oraz świata, które w połączeniu ze znajomością zawodowego
słownictwa i wiedzą z zakresu usług biur podróży, pozwolą mu na profesjonalną obsługę klienta.
Uczeń kształcący się w TOT oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej zdobędzie także praktyczne
umiejętności, które będzie mógł doskonalić w trakcie odbywania praktyk zawodowych.
Absolwenci tego technikum zatrudniani są w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach
informacji turystycznej, hotelach, motelach, pensjonatach, domach wczasowych, urzędach administracji
państwowej, organach administracji samorządowej, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się
promocją turystyki. Uczeń po ukończeniu TOT oraz certykowanych kursów organizowanych przez szkołę
może pracować także jako pilot wycieczek, przewodnik, animator czasu wolnego czy rezydent.
Od 2013 roku w ramach projektu Erasmus+ nasi uczniowie uczestniczą w atrakcyjnych,
zagranicznych stażach w renomowanych europejskich przedsiębiorstwach turystycznych.
Przedmioty rozszerzone: geograa.
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SZKOŁA
BRANŻOWA
MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH
Jeżeli interesujesz się rolnictwem, maszynami rolniczymi, lubisz pracę na świeżym powietrzu,
albo po prostu masz dużo energii i ochoty na nowe wyzwania, wybierz zawód
mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych.
Uczeń kształcący się w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych nabywa niezbędne
umiejętności i uprawnienia, które będą pomocne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Wychowankowie
szkoły branżowej mają możliwość uczenia się i zdobywania wiedzy dzięki nowoczesnemu sprzętowi
rolniczemu (kombajny, ciągniki, ładowarki, tokarki, agregaty). Absolwenci zdobywają pełne kwalikacje
rolnicze umożliwiające 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 rolniczych, pozwalają na
podjęcie pracy w branży mechanizacyjnej i metalurgicznej.
Dodatkowe uprawnienia: prawo jazdy kategorii B i T, uprawnienia do obsługi i eksploatacji kombajnów
zbożowych, kurs spawania metodą MAG, kurs obsługi wózków widłowych, szkolenie w zakresie
stosowania środków ochrony roślin.

KLASA WIELOZAWODOWA
Jeśli chciałbyś zostać fachowcem - mistrzem w swoim zawodzie, albo już wiesz, że będziesz
kucharzem, sprzedawcą, fryzjerem czy może mechanikiem, elektrykiem lub murarzem - to
szkoła stworzona właśnie dla Ciebie. Umożliwia Ci zdobywanie wiedzy ogólnej i praktycznej
nauki zawodu u wybranego przez Ciebie pracodawcy.
W branżowej szkole kształcimy uczniów we wszystkich zawodach. Młodociany pracownik odbywa
praktyki u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w celu przygotowania zawodowego. Dotychczas
najpopularniejsze kierunki kształcenia zawodowego to: sprzedawca, mechanik pojazdów
samochodowych, fryzjer i kucharz. W określone dni tygodnia młodociany pracownik odbywa praktyczną
naukę zawodu u pracodawcy, natomiast teoretyczne kształcenie zawodowe realizowane jest w każdym
roku nauki w terminie jednego miesiąca w Ośrodkach Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego.
W szkole uczeń realizuje podstawę programową z przedmiotów
ogólnokształcących, a poza nią z przedmiotów
zawodowych.
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KRÓTKO O NAS...
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
i Zawodowych w Zagórowie jest placówką
progresywną, dostosowującą ofertę kształcenia do
potrzeb i zainteresowań uczniów oraz rynku pracy. Możemy
poszczycić się dużą liczbą absolwentów kontynuujących naukę na
wyższych uczelniach, dobrą zdawalnością egzaminów zewnętrznych oraz
sukcesami uczniów w konkursach i olimpiadach. W 2018 roku nasza szkoła
została laureatem konkursu Wielkopolska Szkoła Roku organizowanego przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego natomiast w 2020 nasze technikum
znalazło się wśród najlepszych w kraju w Rankingu Perspektyw. Posiadamy
bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Budynek szkoły jest zbudowany według
najnowszych standardów, posiada nowoczesne wyposażenie pracowni i sal
lekcyjnych. Dysponujemy: pełnowymiarową halą sportową, salą korekcyjną
i kompleksem boisk spor towych. Mamy pracownie informatyczne
wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz sale lekcyjne
z tablicami interaktywnymi, projektorami multimedialnymi, komputerami oraz
skanerami.
W ramach zajęć dodatkowych uczniowie mogą rozwijać swoje
zainteresowania, uczestnicząc w:
ź darmowych kursach i szkoleniach oraz odpłatnych stażach realizowanych
w ramach projektu unijnego „Akademia kompetencji zawodowych
w Powiecie Słupeckim” np. kursie prawa jazdy kat. B, kursie obsługi wózka
widłowego, spawania metodą Mag, kursie w zakresie stosowania środków
ochrony roślin, kursach projektowania i zarządzania sieciami CISCO;
ź kursach w ramach programu IT Szkoła;
ź zajęciach: z języka hiszpańskiego oraz spotkaniach koła języka hiszpańskiego;
zespołu tańca ludowego i nowoczesnego; spotkaniach szkolnego zespołu
muzycznego Kostanecki Band; sekcji sportowej (piłki nożnej, siatkowej,
ręcznej); tness; koła dziennikarskiego; strzelectwa sportowego; koła
wolontariatu; koła HDK PCK; przygotowujących do egzaminów maturalnych
oraz potwierdzających kwalikacje w zawodzie.
Szkoła bierze udział w projekcie Erasmus+, dzięki któremu uczniowie
technikum wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do Grecji, Hiszpanii i Włoch
oraz w projekcie językowym „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
w ramach którego uczniowie LO wyjadą do Portugalii.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nasza szkoła uzyskała akredytację
w programie „Erasmus+” w sektorze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego.
Umożliwi to w latach 2021-2027 korzystanie z uproszczonej formy
wnioskowania o donansowanie projektów, dzięki temu szkoła będzie regularnie
otrzymywać środki nansowe na działania związane z wyjazdami
zagranicznymi bez konieczności corocznego udziału
w konkursach wniosków.
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