
  
 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gostyniu  

Misja Poradni  

Jesteśmy publiczną placówką pomagającą dzieciom, młodzieży, 
ich rodzicom i nauczycielom w osiąganiu kolejnych etapów 
rozwojowych, w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów 
rodzinnych. Naszą pracą chcemy wspierać nauczycieli i rodziców 
w działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Promując 
zdrowy styl życia i realizując programy profilaktyczne pragniemy 
zapobiegać patologiom społecznym. 

Wizja Poradni  

Dążymy do zwiększania efektywności swoich działań poprzez 
doskonalenie własnych umiejętności pomagania, głębszego 
rozpoznania potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy 
adekwatnej do oczekiwań naszych klientów. 

Zakres pomocy 
świadczonej w 

poradni  

Diagnoza:  
• psychologiczna (rozwoju intelektualnego, społecznego, 

emocjonalnego, osobowości) 
• pedagogiczna (określanie poziomu dojrzałości szkolnej, 

wiadomości i umiejętności szkolnych) 
• logopedyczna (badanie rozwoju i zaburzeń mowy) 
• Wydawanie orzeczeń kwalifikacyjnych do odpowiednich 

form kształcenia. Opieka nad dzieckiem z upośledzeniem 
umysłowym, z problemami w słyszeniu, widzeniu i z 
autyzmem. 

Terapie:  
• psychologiczna (zaburzenia emocjonalne, zaburzenia 

zachowania, moczenie nocne, terapia rodzinna) 
• pedagogiczna (pomoc w przezwyciężaniu trudności 

w nauce z instruktażem dla rodziców) 
• logopedyczna (terapia jąkania, usuwanie wad wymowy) 
• zajęcia socjoterapeutyczne, 

Diagnozowanie potrzeb szkół i przedszkoli oraz organizowanie 
wspomagania pracy szkoły poprzez szkolenia dla nauczycieli 
i rodziców. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy 
i samokształcenia dla pedagogów szkolnych z powiatu 
gostyńskiego. Spotkania z uczniami wszystkich rodzajów szkół. 

 

 
 
 

Więcej informacji na stronie: www.poradniapp.gostyn.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Zespół Szkół Ogólnokształc ących w Gostyniu  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu jest szkołą z wieloletnią tradycją, jej początki 
sięgają 1919 roku. W licznym gronie absolwentów szkoły znajduje się wielu naukowców 
i profesorów wyższych uczelni.  
Aktualnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej funkcjonują dwa typy szkół: 

• Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 
W 13 oddziałach Liceum uczy się dzisiaj 345 uczniów. W ofercie edukacyjnej szkoły są 
następujące profile: 
-  matematyczno – fizyczny 
-  biologiczno – chemiczny 
-  humanistyczny 
-  ogólny 
- dwujęzyczny z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania. 

Od roku 2012 w klasach, w których wdrożona została reforma programowa, trzy przedmioty 
nauczania realizowane są w zakresie rozszerzonym. W zależności od profilu klasy oraz wyboru 
uczniów mogą to być: język polski, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, 
informatyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia, język angielski, język niemiecki, biologia w języku 
angielskim, historia nauczana częściowo w języku angielskim (za wyjątkiem historii Polski).  

Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych nowożytnych. Język wiodący wybiera 
spośród: języka angielskiego i języka niemieckiego, drugi język spośród: języka angielskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego. Języki obce nauczane są w grupach 
międzyoddziałowych.  

Szkoła wprowadza nowatorskie rozwiązania, które wpływają na wszechstronny rozwój 
uczniów i uzyskiwanie wysokich efektów kształcenia, wychowania i opieki. 

� Wdrożone zostało nauczanie dwujęzyczne z językiem angielskim jako drugim językiem 
nauczania. 

� Szkoła podjęła współpracę z wyższymi uczelniami. 
� Realizowane są innowacje pedagogiczne. 
� Szkoła jest organizatorem powiatowych i szkolnych konkursów oraz zawodów sportowych. 
� Organizujemy uroczystości, wystawy, debaty, drzwi otwarte, pikniki i turnieje sportowe  

z udziałem społeczności lokalnej. 
� Na zajęciach dodatkowych uczniowie rozwijają swoje umiejętności i pasje.  
� W szkole działają: chór szkolny, grupa teatralna, szkolny klub PCK, Szkolne Koło 

Krajoznawczo – Turystyczne, Liga Ochrony Przyrody.  
� Prężnie działa szkolny wolontariat. 
� Samorząd Uczniowski, który w szkole działa bardzo aktywnie, od 2014r. wydaje gazetę 

szkolną „Limbus”.  
� Szkoła jest dobrze wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne: tablice interaktywne, 

zestawy multimedialne.  
� Uczniowie kształcą się w wyremontowanych salach i pracowniach lekcyjnych; chemicznej, 

biologicznej, geograficznej, językowej, informatycznych, fizycznych, matematycznych.  Do 
realizacji zajęć wychowania fizycznego służy nowoczesna hala sportowa 
z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej oraz pozostałych gier zespołowych. 

� W szkole panuje bardzo dobra atmosfera.



  

 

 
 

Więcej informacji na stronie: www.logostyn.pl  

 

 

Lp. 
Typ szkoły dla 

młodzie ży 
Przedmioty nauczane w zakresie 

rozszerzonym  

1. 

 

Liceum  

Ogólnokształc ące 

Profil klasy matematyczno – fizyczny: 
• rozszerzona matematyka 
• rozszerzona fizyka  
• rozszerzenie do wyboru: chemia, geografia, 

informatyka, język angielski, język niemiecki  
Profil klasy biologiczno – chemiczny: 

• rozszerzona biologia 
• rozszerzona chemia  
• rozszerzenie do wyboru: 

geografia, informatyka, fizyka, język 
angielski, język niemiecki, matematyka, 

Profil klasy humanistyczny: 
• rozszerzony język polski  
• rozszerzona historia  
• rozszerzenie do wyboru: wiedza 

o społeczeństwie, filozofia, 
Profil klasy ogólny: 

• rozszerzony język angielski 
• rozszerzona geografia  
• rozszerzenie do wyboru: 

fizyka, informatyka, chemia, matematyka 
Oddział dwujęzyczny: 

• rozszerzony język polski, 
oraz do wyboru dwie możliwości: 
Profil dwujęzyczny historyczny: 

• rozszerzona historia nauczana częściowo 
w języku angielskim  

• rozszerzony WOS lub filozofia 
Profil dwujęzyczny biologiczny: 

• rozszerzona biologia nauczana w języku 
angielskim 

• rozszerzona chemia lub geografia 
2. 

 

Innowacje  

pedagogiczne  

Aktualnie realizowane Innowacje na podstawie 
programów własnych nauczycieli w ramach zajęć 
obowiązkowych i  pozalekcyjnych: 

• Chemia – kierunek przyszłości,  

• Teraz Niemiecki,  
• Przez ruch do zdrowia,  

• Matematyka innego wymiaru , 

• Fonetyka i fonologia angielska, 

 
Typ szkoły dla 

dorosłych 
Przedmioty nauczane w zakresie 

rozszerzonym  

1. 
Liceum Ogólnokszt ałcące 

dla Dorosłych  

• język polski  

• historia 

  



  

 

 
 

Zespół Szkół Ogólnokształc ących i Zawodowych w Krobi  

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi istnieje od 1 września 1997 r. 
2 czerwca 2000 r. oddano oficjalnie szkole nowoczesny budynek dydaktyczny, a w listopadzie 
2003 r. pełnowymiarową halę sportowo-widowiskową. ZSOiZ w Krobi nawiązał współpracę  
z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.  

W skład zespołu wchodzą szkoły dla młodzieży (LO, Technikum i ZSZ) i dla dorosłych. Nowe  
i atrakcyjne kierunki kształcenia to klasa o profilu mundurowym w LO (uczniowie wybierający ten 
kierunek zdobywają wiedzę ogólną oraz przygotowują się do pełnienia zawodowej służby 
wojskowej i służby w innych formacjach mundurowych), technikum kształcące w zawodzie technik 
budownictwa oraz technikum kształcące w zawodzie technik usług fryzjerskich. 

Obecnie w szkole naukę pobiera 727 uczniów i słuchaczy. Zajęcia prowadzone są przez 47 
nauczycieli w nowoczesnych klasopracowniach przedmiotowych z tablicami interaktywnymi,  
w dwóch pracowniach komputerowych, laboratorium chemicznym oraz dwóch pracowniach 
gastronomicznych. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki, auli, sklepiku i pełnowymiarowej hali 
sportowo-widowiskowej.  

W ZSOiZ w Krobi organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (UKS, kółko teatralne, 
kółka przedmiotowe i zainteresowań), imprezy okolicznościowe (pasowanie uczniów klas 
pierwszych, WOŚP, studniówka, zielona szkoła), działa Samorząd Uczniowski, młodzież redaguje 
gazetkę szkolną "Gwóźdź". ZSOiZ w Krobi współpracuje ze szkołami średnimi w Bad Wörishofen 
w Niemczech i w Kijowie na Ukrainie. Uczniowie biorą udział w różnych projektach, konkursach  
i akcjach charytatywnych. 

ZSOiZ w Krobi to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom, dobrze oceniana w środowisku 
lokalnym. Absolwenci z powodzeniem zdają egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje 
zawodowe, są dobrze przygotowani do  nauki na uczelniach wyższych i wykonywania wybranego 
zawodu. 

 
W Rankingu Szkół Ponadgimnazjanych PERSPEKTYWY 2016 Technikum w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce  
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016". 

 

Lp. Typ szkoły dla młodzieży 
Przedmioty nauczane w zakresie 

rozszerzonym lub zawód 

1. Liceum Ogólnokształc ące • cztery przedmioty preferowane przez 
uczniów 

2. Technikum  • dwa przedmioty preferowane przez uczniów 
• zawody:  
− technik ekonomista 
− technik budownictwa 
− technik żywienia i usług gastronomicznych 
− technik ochrony środowiska 
− technik handlowiec 
− technik usług fryzjerskich 

3. Innowacje pedagogiczne  • z języka angielskiego i języka niemieckiego 
dla klasy pierwszej licealnej językowej 

• z przysposobienia obronnego dla klas 
licealnych mundurowych 

• z wychowania fizycznego dla klas licealnych 
– piłka siatkowa dziewcząt 

• z wychowania fizycznego dla klas licealnych 
– piłka nożna chłopców 

4. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa  • klasy wielozawodowe 



  

 

 
 

 

Więcej informacji na stronie: www.zsoiz-krobia.edu.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 
Typ szkoły dla 

dorosłych 
Przedmioty nauczane w zakresie 

rozszerzonym lub zawód  

1. Liceum Ogólnokształc ące • dwa przedmioty preferowane przez 
słuchaczy 

2. Szkoła Policealna  • technik rachunkowości 

  



  

 

 
 

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu  

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu, jest to miejsce, w 
którym tradycja łączy się z nowoczesnością. To szkoła na miarę XXI wieku, dająca wszechstronne 
wykształcenie i przygotowanie zawodowe. Szkoła w Grabonogu znajduje się w powiecie 
gostyńskim. Posiada dogodne połączenie autobusowe. Dla młodzieży zamiejscowej oferujemy 
miejsca w internacie. Początek szkoły sięga 1946 roku kiedy powstała pierwsza szkoła rolnicza. 
Od tego roku szkoła ciągle się rozwija, proponując uczniom nowe kierunki kształcenia. Szkoła 
położona jest na terenie parku. Na terenie parku w Grabonogu znajduje się dworek z XVIII wieku 
z muzeum bł. Edmunda Bojanowskiego oraz skansen maszyn rolniczych. Jeśli poważnie myślisz 
o przyszłości - zapraszamy do Grabonoga. U nas masz szansę na: -gruntowną naukę języka 
obcego - wyjazd na praktyki zagraniczne - zdobycie prawa jazdy A,B,T po atrakcyjnej cenie -
rozwijanie zainteresowań - korzystanie z nowocześnie wyposażonych sal dydaktycznych. Wielu 
z naszych absolwentów odniosło życiowy sukces. Dołącz do nas i Ty.  

Lp. 
Typ szkoły dla 

młodzie ży 
Przedmioty nauczane w zakresie 

rozszerzonym lub zawód  

1. 
 

Liceum Ogólnokształc ące 
z innowacj ą pedagogiczn ą 

• innowacja pedagogiczna: Bezpieczeństwo 
publiczne – działania policji, 

• język obcy nowożytny 
• wyjazdy na obozy treningowe i wycieczki 

tematyczne 
• umundurowanie galowe i ćwiczebne 
• biologia i chemia na poziomie 

rozszerzonym  
• przedmiot uzupełniający – historia 

i społeczeństwo 
• przedmioty z innowacji: edukacja policyjna, 

elementy prawa 
2. Technikum  • technik weterynarii 

• technik rolnik 
• technik architektury krajobrazu 
• technik żywienia i usług gastronomicznych 
• technik inżynierii środowiska i melioracji 
• biologia na poziomie rozszerzonym  

Więcej informacji na stronie: www.grabonog.pl  

 

 

Lp. Typ szkoły dla 
dorosłych 

Przedmioty nauczane w zakresie 
rozszerzonym lub zawód  

1. Liceum Ogólnokształc ące 

• język obcy nowożytny 
• biologia i chemia 
• przedmiot uzupełniający – historia 

i społeczeństwo 

2. Szkoła Policealna  
• technik rachunkowości 

3. Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe  

• rolnik 
• technik rolnik 
• technik mechanizacji rolnictwa 
• technik rachunkowości 

  



  

 

 
 

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu  

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu jest placówką oświatową przeznaczoną dla dzieci          
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Naszym celem jest przygotowanie ucznia do 
samodzielności w dalszym życiu i odnoszenia  sukcesów na miarę swoich możliwości.  

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.  Zajęcia 
odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych  w pomoce dydaktyczne salach lekcyjnych, 
pracowniach (zajęć praktycznych, komputerowa, biologiczna, Biofeedback, biblioteka, stymulacji 
polisensorycznej, integracji sensorycznej), gabinecie pedagoga, psychologa, logopedy. W szkole 
jest winda, ubikacje oraz podjazd, przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  
Pracują tu wykwalifikowani nauczyciele, specjaliści. Ich metody pracy są dostosowane do wieku       
i możliwości uczniów.   
 
Szkoła oferuje uczniom: 

• naukę w małych zespołach klasowych 
• różne  formy zajęć dydaktycznych 
• atrakcyjne formy zajęć poza terenem szkoły 
• szeroki wachlarz specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych (dydaktyczno - 

wyrównawczych, socjoterapeutycznych, rozwijających zainteresowania  i procesy 
poznawcze, korekcyjno-kompensacyjnych, usprawniających techniki szkolne), 
logopedycznych, rehabilitacja ruchowa. 

 

Lp. Typ szkoły Rodzaje 
niepełnosprawno ści/dysfunkcji  

1. Szkoła Podstawowa  

 
Niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym  ze sprzężeniami 

oraz głębokim;  

2. Gimnazjum  
 

Niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub  znacznym ze sprzężeniami 

3. Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  

Klasa wielozawodowa, niepełnosprawność 
umysłowa w stopniu lekkim 

4. Szkoła przysposabiaj ąca do 
pracy  

Niepełnosprawność umysłowa w stopniu  
umiarkowanym lub  znacznym ze sprzężeniami 

 

 

Więcej informacji na stronie: www.zssbrzezie.superszkolna.pl  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu  

           Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, to szkoła z 130-letnią tradycją. Przygotowuje swoich 
uczniów do matury, do uzyskania tytułu technika, a także do zdobycia zawodu. 
Uczniowie zdobywają wiedzę w dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych, posiadających 
nowoczesną bazą dydaktyczną. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzimy także na basenie, 
kręgielni, lodowisku, nowym boisku wielofunkcyjnym przy ul. Tuwima. 
Szkoła systematycznie poszerza ofertę edukacyjną dostosowując ją do wymogów aktualnego 
rynku pracy (technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – OZE). 

Współczesne kształcenie zawodowe wymaga rozwijania wielopłaszczyznowej współpracy 
z ośrodkami i instytucjami oferującymi nowoczesną myśl techniczną oraz zapewniającymi miejsca 
praktyk zawodowych naszym uczniom. Współpracujemy między innymi z uczelniami - Wyższą 
Szkołą Logistyki w Poznaniu, Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we 
Wrocławiu, Politechniką Poznańską, a także z wieloma firmami rzemieślniczymi i zakładami pracy, 
Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, Cechem Rzemiosł Różnych w Gostyniu, 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wspólnie realizujemy liczne 
projekty edukacyjne.  Szkoła pozyskuje także środki zewnętrzne, dzięki czemu poszerza ofertę 
edukacyjną, bazę dydaktyczna, ale także umożliwia wyjazdy uczniów na atrakcyjne zagraniczne 
praktyki. 
           Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy zajmując czołowe miejsca w finałach, 
np. Olimpiady Logistycznej, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, konkursów zawodowych. 
Kilkukrotnie reprezentowali szkołę w Sejmie Dzieci i Młodzieży. Jesteśmy organizatorem 
powiatowych konkursów: matematycznego, wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, języków obcych 
oraz wojewódzkiego konkursu o odnawialnych źródłach energii. Wiele sukcesów odnoszą również 
w dziedzinie sportu.  

Rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, zdolnych do szybkiego podjęcia 
zadań na bardzo konkretnych stanowiskach pracy. Zespół Szkół Zawodowych kształci takich 
zawodowców. 
 

Lp. Typ szkoły dla młodzieży Przedmioty nauczane w zakresie 
rozszerzonym lub zawód 

1. Technikum  

• technik urządzeń i systemów energii 
odnawialnej 

• technik mechatronik 
• technik mechanik 
• technik informatyk  
• technik elektryk 
• technik logistyk 
• technik ekonomista 
• technik handlowiec 
• technik obsługi turystycznej 
• technik organizacji reklamy 

2. Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  • klasy wielozawodowe 

3. Innowacje pedagogiczne  

• programowanie mikrokontrolerów 8-bitowych 
• przedsiębiorstwo symulacyjne - praktyczne, 

dwujęzyczne kształcenie ekonomii 
• dobry pilot wycieczek, przewodnik, organizator 

imprez turystycznych. Wykorzystanie sztuki 
prezentacji w języku niemieckim i języku 
angielskim. 

• mechatronik dobrym fachowcem 
w niemieckojęzycznych firmach europejskich 

• podstawy turystyki w języku angielskim 
 
 

Lp. Typ szkoły dla 
dorosłych 

Przedmioty nauczane w zakresie 
rozszerzonym lub zawód  



  

 

 
 

1. Liceum Ogólnokształc ące  
dla Dorosłych  • język polski, geografia 

2. Szkoła Policealna dla 
Dorosłych  

• technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
• technik rachunkowości 

Więcej informacji na stronie: www.zsz-gostyn.com.pl  

 
 
 
Rekrutacja do naszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzona 
zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 110.1.4.2016 Wielopolskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół  
na rok szkolny 2016/2017  opublikowanym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty  
w Poznaniu: 
 
Zarządzenie nr 110.1.4.2016 Wielopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w 
sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017 
 
http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/rekrutacje/zarzadzenie_rekruacja_2016.doc 
 

Barometr zawodów  

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach . Barometr dzieli zawody na 
trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. 

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze 
znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż 
pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka. 
Zawody zrównowa żone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób 
zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się). 
Zawody nadwy żkowe , w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe 
zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania 
pracodawców. 

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. 
Barometr dostępny jest także na poziomie województw. 

Zapraszamy do korzystania z wyników! 

http://barometrzawodow.pl/pl/wielkopolskie/prognozy-dla-
powiatow/2016/gostynski.9..329....1....0.1.1.329 
 


