Drodzy Absolwenci szkół podstawowych!
Zbliża się czas podejmowania ważnych dla Was decyzji życiowych związanych
z wyborem dalszej drogi edukacyjnej i planowaniem kariery zawodowej. Decyzja
o wyborze szkoły ponadpodstawowej musi być bardzo dobrze przemyślana i podjęta
rozważnie, gdyż jej konsekwencje będą miały znaczący wpływ na Waszą przyszłość.
W liceach ogólnokształcących znajdą wiedzę uczniowie, którzy po zdaniu
egzaminu maturalnego marząo podjęciu studiów w najlepszych uczelniach wyższych
w naszym kraju.
Wybierając atrakcyjne technika uczniowie dają sobie szansę na uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i rozpoczęcie aktywności zawodowej lub
kontynuację nauki na studiach kierunkowych po zdaniu egzaminu maturalnego.
Podjęcie nauki w branżowej szkole I stopnia to najlepszy pomysł na zdobycie
solidnego zawodu, dzięki nauce w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i współpracy z pracodawcami. Szkoła umożliwia
zarówno uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, jak i dalszą edukację w branżowej szkole II stopnia.
Jaki typ szkoły wybierzecie, zależy w dużej mierze od Was.
Szkoły, które prowadzi powiat głogowski są doskonale przygotowane do najważniejszego edukacyjnego zadania wyposażenia Was w pokaźny zasób wiedzy, która da Wam szansę na bezproblemowe wejście w „dorosłe życie” i rozpoczęcie
kariery zawodowej.
Aby zapewnić Wam świetną przyszłość i możliwość rozwoju, powiat głogowski podpisał listy intencyjne
w sprawie objęcia przez KGHM Polska Miedź S.A. patronatem niektórych klas techników oraz klasy branżowej szkoły I stopnia
w ramach projektu „Kompetentni w branży górniczo - hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”.
Razem z KGHM Polska Miedź S.A. będziemy realizować działania w danym obszarze, podnosić jakość i efektywność kształcenia
zawodowego tak, abyście mogli uzyskać uprawnienia kwalifikacyjne w wybranym przez siebie zawodzie.
Dlatego, aby ułatwić pozyskiwanie rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat możliwości kształcenia przekazuję
Wam informator z propozycją edukacyjną szkół prowadzonych przez powiat głogowski na rok szkolny 2021/2022. Nasza
oferta została przygotowana z myślą o Waszych oczekiwaniach i potrzebach.
Pomocą w procesie rekrutacji będzie służyć Wam działający sprawnie od kilku lat system elektronicznego naboru. Dzięki
wykorzystaniu internetu wszystkie jednostki uczestniczące w procesie rekrutacji, posiadają dostęp do aktualnych i spójnych
danych. Ten najnowocześniejszy sposób naboru zapewni znaczne ograniczenia nakładu pracy związanej z przeprowadzeniem
rekrutacji, zaoszczędzi wszystkim niepotrzebnego stresu oraz skróci do minimum czas oczekiwania na wyniki. W systemie
możecie wskazać tylko trzy szkoły, a ta najważniejsza powinna być wskazana jako pierwsza. Natomiast w danej szkole macie
prawo wyboru kilku kierunków.
Przyszłość Wasza jest dla nas szczególnie ważna, dlatego poprzez zapewnienie jak najlepszych warunków nauki i pracy
bardzo dbamy o to, aby nasze placówki oświatowe spełniały wszelkie standardy. W naszych jednostkach naucza doskonale
wykwalifikowana kadra pedagogiczna, a pomieszczenia dydaktyczne są nieustannie modernizowane i doposażane w pomoce
naukowe ze środków własnych i pozyskiwanych w ramach funduszy unijnych.
Drodzy Uczniowie, życzę Wam wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów oraz ukończenia szkoły z satysfakcjonującymi
wynikami końcowymi. Wyrażam nadzieję, że nowy rok szkolny będzie dla Was początkiem drogi ku wymarzonej przyszłości.

Starosta Głogowski
Jarosław Dudkowiak

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania
dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych,
z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół
dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022
.

Lp
1.

2.

3.

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz
z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego
rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego,
oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału
przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych
indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów
prowadzących szkolenie sportowe w szkołach
ponadpodstawowych
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez
co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem
szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych,
oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego,
oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych
indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów
prowadzących szkolenie sportowe
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na
zmianę szkół do których kandyduje

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której
mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób
sprawności, o których mowa w pkt 6-7

5.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

od 17 maja 2021 r.
do 31 maja 2021 r.
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.
do 6 sierpnia 2021 r.

nie dotyczy1

nie dotyczy1

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.

od 25 października 2021 r.
do 12 listopada 2021 r.2

od 13 grudnia 2021 do 16
grudnia 2021 r.2

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

do 14 maja 2021 r.
od 1 czerwca 2021 r. do 14
czerwca 2021 r.;
II termin3 do 8 lipca 2021 r.
nie dotyczy1

od 6 sierpnia 2021 r. do 10
sierpnia 2021r.
nie dotyczy1

W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają
się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo
prób sprawności w pierwszym terminie
2 Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu lutego

Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych,
sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej
3 Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do
sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do
wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10
1

.

Lp
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Rodzaj czynności

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy
wstępne)*
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności
fizycznej
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu
kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych
(klasa wstępna)
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności
zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta)
wskazanych w oświadczeniach
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie

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

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 1 czerwca 2021 r.
do 14 czerwca 2021 r.
II termin1 do 8 lipca 2021 r.
nie dotyczy1
od 1 czerwca 2021 r.
do 14 czerwca 2021 r.
II termin1 do 8 lipca 2021 r.
nie dotyczy1
I termin do 17 czerwca
2021 r.
II termin do 9 lipca 2021 r.
nie dotyczy1
I termin do 17 czerwca
2021 r.
II termin do 9 lipca 2021 r.
nie dotyczy1
I termin do 17 czerwca
2021 r.
II termin do 9 lipca 2021 r.

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym
od 6 sierpnia 2021 r.
do 10 sierpnia 2021 r.
nie dotyczy1
od 6 sierpnia 2021 r.
do 10 sierpnia 2021 r.
nie dotyczy1
do 13 sierpnia 2021 r.
nie dotyczy1
do 13 sierpnia 2021 r.
nie dotyczy1
do 13 sierpnia 2021 r.

nie dotyczy1

nie dotyczy1

do 14 lipca 2021 r.

5 sierpnia 2021 r.

do 15 listopada 2021 r.2

do 17 grudnia 2021 r.2

do 21 lipca 2021 r.

13 sierpnia 2021 r.

do 30 listopada 2021 r. 2

do 7 stycznia 2022 r. 2

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

1 grudnia 2021 r. 2

10 stycznia 2022 r. 2

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

od 3 sierpnia 2021 r.
do 13 sierpnia 2021 r.

od 25 października 2021 r.
do 6 grudnia 2021 r. 2

od 13 grudnia 2021 r.
do 13 stycznia 2022 r. 2

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

od 2 grudnia 2021 r.
do 9 grudnia 2021 r.2

od 17 sierpnia 2021 r.
do 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00

od 11 stycznia 2022 r.
do 18 stycznia 2022 r.2

.

Lp

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

10 grudnia 2021 r. 2

19 stycznia 2022 r. 2

2 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

10 grudnia 2021 r. 2

19 stycznia 2022 r. 2

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem**
16.

17.

18.
19.
20.

21.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji
o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy
przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej

do 3 sierpnia 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.

do 13 grudnia 2021 r. 2

do 20 stycznia 2022 r. 2

do 5 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia 2021 r.

do 17 grudnia 2021

r. 2

do 26 stycznia 2022 r. 2

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia2
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia2

22.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły2

Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły,
w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20
marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493
z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców
i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach
internetowych tych jednostek.

**
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat
pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postepowaniu rekrutacyjnym albo
do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu.
Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły,
do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Branżowa szkoła I i II stopnia
Branżowe szkoły II stopnia umożliwiają absolwentom branżowych szkół
I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym.
Szkolnictwo branżowe: I i II stopnia bazuje przede wszystkim na współpracy
z pracodawcami oraz realizacji praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym
środowisku pracy, a więc w przedsiębiorstwie współpracującym ze szkołą. Dlatego
w szkolnictwie branżowym stawia się na łączenie teorii z praktyką w myśl zasady,
że młody człowiek ma opuszczać mury szkoły nie tylko bogaty w wiedzę teoretyczną,
ale i tą przydatną mu w pracy. Tworzenie klas patronackich, czyli pod skrzydłami
konkretnych pracodawców, ma pomóc młodym ludziom w zdobyciu praktycznych
szlifów. Dzięki tego rodzaju współpracy najzdolniejsi absolwenci tych klas mają
szansę na zatrudnienie w firmach, które swoim patronatem je objęły.
Absolwent, po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu
z kwalifikacji otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także uzyska
wykształcenie zasadnicze branżowe. Od 1 września 2020 r. ma możliwość
kontynuacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia. Absolwent, który nie zdecyduje
się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będzie mógł podjąć pracę lub wybrać
liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy, a kształcenie
zawodowe realizować w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Od roku szkolnego 2020/2021 II stopień branżowej szkoły funkcjonuje
w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły
II stopnia i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie
średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia
będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa
dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.
System oświaty w Polsce

liceum ogólnokształcące
(4 lata)
szkoła podstawowa
(8 lat)

technikum
(5 lat)
branżowa szkoła I stopnia
(3 lata)

branżowa szkoła II stopnia
od 01.09.2020 r.
(2 lata)

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH
od 1 września 2021 r.

Uwaga! W przypadku niedokonania pełnego naboru
do danego oddziału, organ prowadzący zastrzega
sobie prawo nieutworzenia oddziału.
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego
w Głogowie
liczba
oddziałów

liczba miejsc
w oddziale

oddział humanistyczny

1

30

oddział matematyczny

1

30

oddział geograficzny

1

30

oddział medyczny

1

30

oddział biologiczno-chemiczny

1

30

oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie
oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

W klasie I język obcy wybrany przez ucznia oraz dwa przedmioty
ogólnokształcące wybrane przez uczniów w zakresie rozszerzonym
realizowane w grupach międzyoddziałowych.

liczba
oddziałów

liczba miejsc
w oddziale

5

150

Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie:
•
•
•

III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Głogowie
Technikum nr 1 w Głogowie
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 w Głogowie
Nazwa zawodu

Typ szkoły

liceum
ogólnokształcące

technikum

branżowa szkoła
I stopnia

oferta dla absolwentów szkoły
podstawowej

liczba
oddziałów

liczba miejsc
w oddziale

oddział ogólny

1

30

oddział ogólny:
- z uzupełniającą edukacją mundurową
- z uzupełniającą edukacją prozdrowotną
(nowość!)

1

15/15

technik teleinformatyk

½

15

technik podziemnej eksploatacji kopalin innych
niż węgiel kamienny

½

15

technik przemysłu metalurgicznego
(klasa patronacka KGHM)

½

15

technik automatyk

½

15

wiertacz

1

30

(klasa patronacka KGHM)

(klasa patronacka KGHM)

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie:
•
•
•
•

IV Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Głogowie
Technikum nr 2 w Głogowie
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Głogowie
Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 w Głogowie
Nazwa zawodu

Typ szkoły
liceum
ogólnokształcące

oferta dla absolwentów szkoły
podstawowej

liczba
oddziałów

liczba miejsc
w oddziale

oddział ogólny

1

30

technik reklamy

½

15

technik usług fryzjerskich

½

15

technik organizacji turystyki

½

15

technik fotografii i multimediów

½

15

oddział wielozawodowy

1

30

fryzjer

1

30

wg naboru

30

technikum

branżowa szkoła
I stopnia
branżowa szkoła
II stopnia

technik usług fryzjerskich

Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie:
•
•

Technikum nr 3 w Głogowie
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Głogowie

Nazwa zawodu
Typ szkoły

technikum

branżowa szkoła
I stopnia

liczba
oddziałów

liczba miejsc
w oddziale

technik elektryk

(klasa patronacka KGHM)

1

30

technik informatyk

½

15

technik programista

½

15

technik mechanik

(klasa patronacka KGHM)

½

15

technik spawalnictwa (nowość!)

½

15

technik mechatronik

1

30

elektryk

1

30

oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

(klasa patronacka KGHM)

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie:
•
•
•

Technikum nr 4 w Głogowie
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Głogowie
Branżowa Szkoła II stopnia nr 2 w Głogowie

Nazwa zawodu
Typ szkoły

liczba
oddziałów

liczba miejsc
w oddziale

technik ekonomista

½

15

technik rachunkowości

½

15

technik logistyk

1

30

technik żywienia i usług gastronomicznych

1

30

technik hotelarstwa

1

30

branżowa szkoła
I stopnia

kucharz

1

30

branżowa szkoła
II stopnia

technik żywienia i usług gastronomicznych

wg naboru

30

technikum

oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da
Vinci w Głogowie
•
•
•
•

Technikum nr 5 w Głogowie
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Głogowie
Branżowa Szkoła II stopnia nr 3 w Głogowie
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głogowie
Nazwa zawodu

Typ szkoły

technikum

branżowa szkoła
I stopnia

liczba
oddziałów

liczba miejsc
w oddziale

technik budownictwa

1

30

technik pojazdów samochodowych

1

30

technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

1

30

elektromechanik pojazdów samochodowych

½

15

mechanik pojazdów samochodowych

½

15

monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

½

15

kierowca mechanik

½

15

technik robót wykończeniowych
w budownictwie

wg naboru

30

technik transportu drogowego

wg naboru

30

technik pojazdów samochodowych

wg naboru

30

wg naboru

30

oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

(klasa patronacka ARRA GROUP)

branżowa szkoła
II stopnia

liceum
ogólnokształcące
dla dorosłych

-

Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie:
•
•

Technikum nr 6 w Głogowie
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w Głogowie

Nazwa zawodu
Typ szkoły

liczba
oddziałów

liczba miejsc
w oddziale

technik architektury krajobrazu

½

15

technik leśnik

½

15

technik geodeta

½

15

technik weterynarii

½

15

oddział wielozawodowy

1

30

oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

technikum

branżowa szkoła
I stopnia

I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie

ul. Jedności Robotniczej 10, 67-200 Głogów
tel. 76 834 21 38
Dyrektor: Janusz Kosałka

W roku szkolnym 2021/2022 w I LO w Głogowie planujemy oddziały o następujących profilach:
• humanistycznym z rozszerzoną edukacją z języka polskiego, historii lub wos, języka obcego
• matematycznym z rozszerzoną edukacją z matematyki, fizyki lub geografii, języka obcego
• geograficznym z rozszerzoną edukacją z geografii oraz dwóch przedmiotów do wyboru: matematyka, fizyka, język polski, język obcy
• medycznym z rozszerzoną edukacją z biologii, chemii, języka obcego lub matematyki
• biologiczno-chemicznym z rozszerzoną edukacją z biologii oraz dwóch przedmiotów do wyboru: chemia, język obcy, język polski, matematyka
Renomę I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie tworzą już od ponad siedemdziesięciu pięciu lat jego uczniowie i nauczyciele.
Nasze liceum to szkoła nowocześnie wyposażona, ale o bogatej historii, doświadczeniu i tradycji. Kreatywność, zaangażowanie, twórcze myślenie, ciekawość
świata i systematyczna praca pod opieką wysoko wykwalifikowanych pedagogów są źródłem wielu sukcesów naszych wychowanków. Uczniowie I LO w Głogowie
osiągają najwyższe w regionie wyniki egzaminów maturalnych, zdobywają laury i sukcesy olimpijskie, co zapewnia im pomyślny start w przyszłość – dalszą naukę
i kształcenie w renomowanych uczelniach w kraju i na świecie. Miarą naszego sukcesu jest także fakt ponownego przyznania szkole „Złotej Tarczy” w rankingu
„Perspektyw”.
Szkoła proponuje:
• poliglotom - udział w corocznych wymianach uczniowskich z niemiecką szkołą w Langenhagen w Dolnej Saksonii, udział w zajęciach koła „Łacina i greka uskrzydla
człowieka”, udział w zajęciach z wolontariuszami z organizacji AIESEC, udział w kole języka angielskiego i w wycieczkach zagranicznych, zajęcia w kole języka
hiszpańskiego oraz w kole języka japońskiego i kultury kraju Kwitnącej Wiśni,
• wrażliwym na sztukę - rozwijanie uzdolnień artystycznych, aktorskich, tanecznych, wokalnych, literackich, fotograficznych, recytatorskich i innych w Galerii U pana
Henia za piecem i podczas Amatorskich Wieczorów Artystycznych, zajęcia w Kole Miłośników Książki i Filmu, zajęcia w kole teatralnym oraz możliwość uczestnictwa
w projekcie „Klasa + Teatr”, realizowanym we współpracy z Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze, zajęcia w kole artystycznym,
• uzdolnionym muzycznie – zajęcia w profesjonalnie wyposażonej sali prób oraz chór szkolny,
• ceniącym ruch – dodatkowe zajęcia sportowe w ramach projektu Dolnośląskiej Federacji Sportu oraz Miejskiego Związku Sportowego, drużyna piłki halowej LO1
Team,
• lubiącym naukę - rozwijanie uzdolnień i pasji w kołach zainteresowań, m.in. Szkolnej Drużynie Matematycznej oraz udział w Dolnośląskich Meczach
Matematycznych, przedmiotowych kołach olimpijskich, szkolnym kole psychologicznym, w warsztatach laboratoryjnych i wykładach w projekcie Młody chemik
eksperymentuje, w zajęciach z chemii, fizyki i matematyki w projekcie: Współpraca ze szkołami średnimi Politechniki Wrocławskiej, w zajęciach z biologii w ramach
współpracy z Wydziałem Biologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, w zajęciach w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie edukacji prawniczej,
• przedsiębiorczym – tematyczne konkursy i olimpiady,
• otwartym na innych - wolontariat, działalność charytatywną i naszą chlubę Drużynę Ratowniczą, zajęcia w kole dziennikarskim oraz DKMS,
• miłośnikom fantastyki – zajęcia w Klubie Gier Fabularnych „Młot Sigmara”.
Szkoła dysponuje: nowocześnie wyposażonymi gabinetami dydaktycznymi, laboratorium chemicznym, laboratorium językowym, biblioteką z Internetowym
Centrum Informacji Multimedialnej, reprezentacyjną aulą, gabinetem doradcy zawodowego, gabinetem szkolnej pielęgniarki, gabinetem pedagoga szkolnego,
ogólnodostępną siecią WI-FI, salami gimnastycznymi, siłownią, funkcjonującą tzw. „Strefę Relaksu”, nowoczesnymi szafkami szkolnymi dla uczniów, profesjonalnie
wyposażoną salą prób dla uzdolnionych muzycznie oraz Galerią U pana Henia za piecem – dla uzdolnionych artystycznie i łaknących kontaktu ze sztuką.
Szkoła oferuje:
• szeroką ofertę językową: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański,
• Zimową Akademię Maturalną dla uczniów, chcących pogłębić wiedzę przed egzaminem dojrzałości, realizowaną we współpracy z Głogowską Fundacją Edukacyjną
i Radą Rodziców,
• cykliczne zajęcia i wykłady w ramach kolejnych projektów, realizowanych we współpracy z Głogowską Fundacją Edukacyjną,
• Projekt „Młody Chemik Eksperymentuje” oparty na wieloletniej współpracy z Politechniką Wrocławską,
• Projekt „Współpraca Politechniki Wrocławskiej ze szkołami średnimi” (nasza szkoła jest jedną z 18 placówek, pochodzących z różnych regionów Polski, które są jego
beneficjentami),
• dodatkowe zajęcia, realizowane we współpracy z Wydziałem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego,
• uczestnictwo w zajęciach ze studentami Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego,
• koła zainteresowań,
Myśl perspektywicznie
• coroczną wymianę uczniowską ze szkołą w partnerskim Langenhagen (Niemcy),
• udział w wycieczkach zagranicznych,
postaw na „Jedynkę”!
• zajęcia z kodowania, realizowane we współpracy z Instytutem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,
• działalność w odnoszącej sukcesy Drużynie Ratowniczej,
• działanie w szkolnym wolontariacie,
• uczestnictwo w cyklicznym Maratonie Pisania Listów Amnesty International i warsztatach The Young Americans oraz AIESEC,
• prężnie działający Samorząd Uczniowski.

www .lo1glogow.com | e-mail: sekretariat@lo1glogow.pl

II Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Głogowie
ul. Daszyńskiego 15, 67-200 Głogów
tel. 76 728 65 30
Dyrektor: Tomasz Kuziak

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie prowadzi nabór na rok szkolny 2021/2022 do czteroletniego liceum -klasa a, b, c, d, e.
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie szczyci się rokrocznie wysokimi maturalnymi wskaźnikami i godnymi pochwały
indywidualnymi osiągnięciami uzyskiwanymi przez abiturientów. Nasze osiągnięcia zostały potwierdzone również tytułem „Brązowej Szkoły” wśród
najlepszych liceów w Polsce miesięcznika „Perspektywy”.
Naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2021/2022 cechuje oryginalność oraz zrozumienie potrzeb i wymagań przyszłych licealistów nastawionych na
sukces. Kandydaci mają niepowtarzalną szansę zaprojektowania własnej ścieżki rozwoju edukacyjnego poprzez stworzenie indywidualnego profilu
edukacyjnego, dokonując wyboru:
• oddziału z wybranymi językami obcymi, w tym jeden realizowanym w zakresie rozszerzonym:
- pierwszy język obcy: język angielski lub język niemiecki,
- drugi język obcy: język niemiecki, język francuski, język rosyjski lub język angielski;
• optymalnego zestawu przedmiotów rozszerzonych, realizowanych w grupach międzyoddziałowych, przy starannie dobranym materiale wykraczającym
niejednokrotnie poza podstawę programową;
• dopasowanej do indywidualnych zainteresowań sekcji sportowej w ramach wychowania fizycznego;
• zajęć dodatkowych, warsztatów oraz innych form pozalekcyjnej indywidualnej jak również grupowej aktywności.
Młodzież ucząca się w II LO może ponadto uczestniczyć w obozach językowych i wyjazdach edukacyjnych prowadzonych na uczelniach wyższych, a także
w wielu projektach edukacyjnych podejmowanych przez Liceum.
Szeroka swoboda przy wyborze przedmiotów rozszerzonych i języków obcych zapewnia uczniom komfortowe planowanie swojej edukacji, sprzyja tym
samym osiąganiu sukcesów. Na uwagę zasługuje fakt, iż dokonany raz wybór nie musi być ostateczny. Dzieje się tak w sytuacji, gdy Licealista chce zmienić
wskazane pierwotnie rozszerzenia, mając na uwadze lepsze dostosowanie tego co się uczy w szkole, do potrzeb wymarzonego kierunku studiów.
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w przygotowywaniu licealistów do matury.
Zajęcia z uczniami prowadzą pozytywnie zmotywowani nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych, które przekładają się na ich jakość
i atrakcyjność.
Tym samym sukces na maturze i podjęcie studiów, na wymarzonym kierunku (także na uczelniach zagranicznych) zależy już tylko i wyłącznie od
systematycznej pracy Licealistów.

II LO doda Ci skrzydeł!

www.lo2.pl | e-mail: 2loglo@wp.pl

Zespół Szkół
im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
ul. Wita Stwosza 3a, 67-200 Głogów
tel. 76 833 20 48
Dyrektor: Piotr Rossa

W roku szkolnym 2021/2022 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte oferujemy naukę w następujących klasach:
• ogólnej
• ogólnej z uzupełniającą edukacją mundurową, która od 9 lat cieszy się niesłabnącą popularnością
• ogólnej z uzupełniającą edukacją prozdrowotną (NOWOŚĆ!)
Uzupełnieniem edukacji ogólnej w klasie mundurowej są zajęcia prowadzone przez przedstawicieli służb mundurowych przybliżające specyfikę pracy
w tych zawodach. Atutem naszej szkoły jest własna strzelnica.
Uzupełnienie w edukacji prozdrowotnej obejmie zagadnienia takie jak: zdrowy styl życia, ekologia, dietetyka, pielęgnacja urody z elementami kosmetologii oraz pierwsza pomoc przedmedyczna z elementami pielęgniarstwa. W tych działaniach wspierać nas będzie PWSZ w Głogowie.
Oferta Technikum nr 1, jak nakazuje blisko 50-letnia tradycja, to zawody z przyszłością, dostosowane do lokalnego rynku pracy:
• technik automatyk
• technik teleinformatyk
• technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
• technik przemysłu metalurgicznego.
Aktualnie, kierunki technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny oraz technik przemysłu metalurgicznego objęte są patronatem
KGHM Polska Miedź SA.
Wysoki poziom nauczania oraz bardzo dobre wyniki matur i egzaminów zawodowych w technikum pozwoliły nam zdobyć w ostatnim rankingu „Perspektyw” - „Brązową Tarczę”.
W ramach Branżowej Szkoły nr 6 proponujemy kształcenie w zawodzie wiertacz.
Niezaprzeczalnym atutem Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie jest panująca w nim atmosfera, którą tworzy cała społeczność szkolna. Jesteśmy placówką otwartą, przyjazną, podtrzymującą tradycje i stawiającą na kreatywność, jednocześnie dostosowując się do zachodzących wokół zmian.
„WYŻYK” TO SZKOŁA WYJĄTKOWA, KSZTAŁCIMY MŁODZIEŻ W ZAWODACH Z PRZYSZŁOŚCIĄ!
Nie przegap szansy na zdobycie nowoczesnego zawodu i niebanalnych umiejętności!

„WYŻYK” to naprawdę dobry wybór!

www.zsw.glogow.pl | e-mail: zswyzykowskiego@wp.pl

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Głogowie
ul. Perseusza 5, 67-200 Głogów
tel. 76 833 96 34
Dyrektor: Jolanta Zawartka

W IV Liceum Ogólnokształcącym proponujemy dodatkowe godziny z wybranych przedmiotów maturalnych, naukę w przyjaznej atmosferze, możliwość
udziału w ciekawych projektach unijnych.
W Technikum nr 2 uczniowie mogą kształcić się w zawodach:
• Technik usług fryzjerskich - stylizacja i wizaż fryzur, do wyboru specjalizacje, np. charakteryzacja filmowa i teatralna. W dwóch nowocześnie
i bogato wyposażonych pracowniach fryzjerskich znajdujących się na terenie szkoły młodzież wykonuje: strzyżenia inspirowane najnowszymi
trendami w modzie, system trwałego prostowania włosów, styling oraz wszystkie typy trwałych, innowacyjne techniki koloryzacji, fryzury
okolicznościowe, kuracje na włosyz problemami.
• Technik organizacji turystyki - ten szerokoprofilowy zawód umożliwia specjalizację w zakresie: informacji turystycznej, organizacji obsługi
konferencji, animacji kultury. Szkoła proponuje praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach naszego kraju ( pensjonatach, hotelach, restauracjach,
biurach podróży).
• Technik reklamy - szkoła kształci specjalistów w dziedzinie marketingu, organizacji i psychologii reklamy, Public Relations, podstaw grafiki
komputerowej. Zapewnia zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach zawodowych.
• Technik fotografii i multimediów - ten zawód łączy umiejętności techniczne z wrażliwością na estetykę. Organizacja planu zdjęciowego,
rejestrowanie i obróbka obrazu, wykonywanie prac graficznych oraz internetowych projektów multimedialnych to niektóre z zadań technika
fotografii i multimediów. Absolwent tego kierunku może pracować w agencjach reklamowych, studiach graficznych i fotograficznych, laboratoriach
policyjnych, redakcjach gazet, wydawnictwach, drukarniach, telewizji i wytwórniach filmowych.
W Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w klasie wielozawodowej uczniowie kształcą się w wybranych przez siebie zawodach (np.: sprzedawca, kucharz,
cukiernik, elektryk, stolarz), przedmioty ogólnokształcące realizują w szkole, przedmioty teoretyczne zawodowe w ramach kształcenia kursowego,
praktyki odbywają w zakładach rzemieślniczych. W klasie fryzjerskiej przedmioty ogólnokształcące oraz teoretyczne przedmioty zawodowe uczniowie
realizują w pracowniach szkolnych, praktyki zawodowe odbywają u pracodawcy.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie umożliwia zdobycie ciekawego zawodu, przygotowuje absolwentów do pracy
w Polsce i krajach Unii Europejskiej, daje możliwość szerokiego rozwoju zainteresowań poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych dostosowanych
do indywidualnych potrzeb ucznia. Nasi absolwenci studiują na kierunkach technicznych i humanistycznych, przygotowywani są do
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szkoła uczestniczy w realizacji projektów unijnych, międzynarodowym programie edukacyjnym
e- Twinning. W ramach programu edukacyjnego e- Twinning zrealizowaliśmy projekty ze szkołami partnerskimi w Hiszpanii („ Green travellers”grupa turystyczna), Chorwacji („Express jourself with your hairstyle”- fryzjerzy) oraz Serbii („Nature at a hairdresser’s salon” - fryzjerzy).
Projekt realizowany ze szkołą partnerską w Chorwacji otrzymał Europejską Odznakę Jakości. Dzięki realizacji projektu dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwój Zawodowców z Głogowa! - Wsparcie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”, szkoła pozyskała
środki o wartości ponad miliona złotych na profesjonalne doposażenie 3 pracowni zawodowych Technikum nr 2 oraz podniesienie kluczowych
i zawodowych kompetencji uczniów ( organizacja dodatkowych kursów, zajęć i stażów zawodowych dla uczniów).
Szkoła przystosowana jest do kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów niepełnosprawnych.

Postaw na przyszłość–wybierz ciekawy zawód–wybierz
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących!

www.zszoi.com.pl | e-mail: zszoi.glogow@wp.pl

Zespół Szkół Politechnicznych
w Głogowie
pl. Jana z Głogowa 7, 67-200 Głogów
tel. 76 834 18 53
Dyrektor: Paweł Korzeń

Technik informatyk nabędzie umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomości specjalistycznych języków komputerowych, zarzadzania danymi, szyfrowania,
administracji systemami komputerowymi, projektowania, tworzenia i zarządzania stronami , projektowania, budowy i obsługiwania sieci.
•Zatrudnienie: wszędzie tam gdzie są komputery, sieci, Internet. Odkąd informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu i handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin, jest obecna w każdym sektorze gospodarki.
Technik programista zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych
oraz programowania i testowania aplikacji w popularnych obecnie językach tj. Python, Java, JavaScript, PHP, a także nabywa znajomość innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).
• Zatrudnienie: w działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych. Mogą także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze.
Technik mechatronik nabędzie umiejętności związane z budową, działaniem, obsługą i programowaniem urządzeń automatycznych, sterowanych mikroprocesorami: m.in. robot lub manipulator precyzyjny. Od roku 2019 opiekę nad stroną merytoryczną kształcenia mechatroników czuwa partner szkoły firma SITECH
z Głogowa.
• Zatrudnienie: wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wysoko zaawansowaną techniką – zarówno w dużych jak i małych zakładach o zautomatyzowanym
i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych,
w przemyśle. Mechatronicy są szczególnie poszukiwani przez firmy z obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Technik elektryk zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu: montażu maszyn i urządzeń elektrycznych, konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych, montażu instalacji elektrycznej, konserwacji instalacji elektrycznych, eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, eksploatacji instalacji elektrycznej. Od 2019 roku kształcenie
w zawodzie elektryk wspiera firma TAURON.
• Zatrudnienie: absolwenci mogą być zatrudnieni w elektrowniach, zakładach energetycznych, zakładach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne, zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne. Elektrycy są bardzo poszukiwani szczególnie przez firmy grupy kapitałowej KGHM.
Technik mechanik nauka obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika - obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Technik
mechanik w trakcie nauki nabędzie umiejętności użytkowania narzędzi do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji w ramach zajęć w pracowni
komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania- AutoCaD.
• Zatrudnienie: technicy mechanicy zajmują się wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Organizują i nadzorują produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego
rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do
formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamiają, regulują i sprawdzają instalację elektryczną, aparaturę
kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń.
Technik spawalnictwa – uczeń będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi:
spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne, projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy
pomocy oprogramowania typu CAD, oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego, posługiwania się językiem obcym zawodowym, naprawy
i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych.
• Zatrudnienie: uzyskane przygotowanie pozwoli absolwentowi na podjęcie pracy w różnych przedsiębiorstwach w których technologie spawania są wiodące albo
pomocnicze. Może tam pełnić funkcję technologa albo kontrolera jakości. Nabyte przygotowanie zawodowe stanowi także dobre podstawy do podjęcia studiów
wyższych oraz szkoleń z zakresu uprawnień personelu spawalniczego. Technicy spawalnicy mogą być zatrudnieni jako: kierownik sekcji technologicznej lub spawalnika – technologa, kierownika lub technologa w sekcji konstrukcji oprzyrządowania, spawalnika produkcji, mistrza spawalniczego.
Elektryk zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą instalacji elektrycznych. Zdobędzie wiedzę i umiejętności napraw, diagnozowania i instalowania
uszkodzeń elektrycznych oraz regulowania parametrów ich pracy. Będzie umiał dokonywać przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn
i urządzeń elektrycznych.

MECHANIK Szkoła nowoczesnych technologii

www.mechanikglogow.pl | facebook.com/zspglogow | e-mail: szkola@zszglogow.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie
ul. Karola Miarki 1, 67-200 Głogów
tel. 76 833 24 02

Dyrektor: Wojciech Janisio

Technik ekonomista
• Praca: we wszystkich jednostkach gospodarczych, w bankach, firmach, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, urzędach administracji (gminach, powiatach). Specjalności do wyboru:: nowoczesna bankowość lub finanse jednostek samorządowych.
• Praktyka: szkoła zapewnia realizację staży i praktyk (w tym zagranicznych) praktycznie we wszystkich branżach - w tym w miejscach zaproponowanych i po uzgodnieniu z uczniami.
Technik rachunkowości
• Praca: w służbach księgowych, płacach we wszystkich jednostkach gospodarczych, w bankach, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych urzędach administracji publicznej
• Praktyka: szkoła zapewnia praktyki we wszystkich branżach, dając możliwość skierowania do miejsc wybranych i uzgodnionych z uczniami
Technik logistyk
• Praca: w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, produkcyjnych i spedycyjnych, itp. jako koordynator zaopatrzenia i zbytu, spedytor, przedstawiciel handlowy, magazynier, specjalista ds. obsługi klientów, czy zarządzania centrami dystrybucyjnymi i logistycznymi, spedycyjnymi, a także
jako administrator taboru i organizator transportu.
• Praktyka: szkoła zapewnia realizację staży i praktyk (w tym zagranicznych) i w miejscach proponowanych i uzgodnionych z uczniami.
Technik hotelarstwa
• Praca: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne, biura podróży i inne.
Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmujących się usługami mieszkaniowymi, hotelarskimi i turystycznymi. Specjalności do wyboru: manager obiektów wellnes & SPA lub manager gastronomii.
• Praktyka: zajęcia praktyczne w własnych warsztatach szkolnych, praktyki i staże (w tym zagraniczne) w hotelach o wysokim standardzie, w tym na
promach, a także w miejscach wskazanych i uzgodnionych z uczniami.
Technik żywienia i usług gastronomicznych
• Praca: restauracje, bary, puby, hotele, kawiarnie, cafeterie, pizzerie, sanatoria, stołówki szkolne, przedszkolne, szpitalne, może prowadzić własną
działalność gastronomiczną. Absolwent potrafi wykonać wszystkie czynności związane z fachowym i kompleksowym przygotowaniem potraw oraz
z obsługą gości, korzystających z usług gastronomicznych. Innowacja: dietetyka.
• Praktyka: zajęcia praktyczne w własnych warsztatach szkolnych, staże i praktyki (w tym zagraniczne) w restauracjach, barach, hotelach, centrach
żywieniowych, w tym w miejscach wskazanych i uzgodnionych z uczniami.
Kucharz
• Praca: jak technik żywienia i usług gastronomicznych.
• Praktyka: zajęcia praktyczne w własnych warsztatach szkolnych i staże ( tym zagraniczne) w miejscach wskazanych i uzgodnionych z uczniami.
• Możliwość kontynuacji nauki w Branżowej Szkole II stopnia.

„Wymagajcie od siebie, nawet gdyby
inni od Was nie wymagali” – JP II

www.zse.glogow.pl | e-mail: zseglogow@zse.glogow.pl

Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych

im. Leonarda da Vinci w Głogowie
ul. Piastowska 2a, 67-200 Głogów
tel. 76 727 71 21

Dyrektor: Sylwia Chodor

Kształcimy w zawodach poszukiwanych w Polsce i Unii Europejskiej! Skutecznie wspieramy uczniów w kreowaniu przyszłości
Technik pojazdów samochodowych - absolwent tego kierunku to ekspert naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz diagnostyki samochodowej. Może liczyć na zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym, np. w polkowickiej podstrefie ekonomicznej lub w usługach tej
branży (klaster sprzedaży, dystrybucji, serwisowania). Od 2014 z roku na rok regularnie notuje się wzrost zatrudnienia w branży motoryzacyjnej
w Europie (w tym w Polsce).
Technik budownictwa - bierze udział w projektowaniu obiektów budowlanych, współuczestniczy w kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu robót
budowlanych, sporządza kosztorysy robót budowlanych oraz przygotowuje dokumentacje przetargowe. Dolny Śląsk to 3. województwo w Polsce pod
względem inwestycji budowlanych (po mazowieckim i pomorskim) - zatem w tej branży praca czeka na człowieka!
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - organizuje i wykonuje prace związane z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, wykonuje konserwacje oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej, kontroluje prace urządzeń i instalacji systemów
energetyki odnawialnej, sporządza kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Polska jest 4 europejskim
pracodawcą w dziedzinie OZE (liderem są Niemcy, gdzie miesięczne praktyki zawodowe zrealizowało już 5 naszych klas).
Kierowca mechanik - (klasa patronacka ARRA GROUP) kieruje samochodem lub zespołem pojazdów, prowadzi dokumentację pojazdu i przewozową,
wykonuje czynności regulacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych. Ze względu na dużą lukę w zawodzie kierowca mechanik na lokalnym rynku
pracy i zgłaszane zapotrzebowanie pracodawców z branży transportowej - istnieje duża szansa natychmiastowego zatrudnienia w zawodzie.
Mechanik pojazdów samochodowych - wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych. Posiada nowoczesną wiedzę z zakresu
zeroemisyjnej mobilności. Liczba warsztatów średnich i dużych, czyli tych z najnowocześniejszym wyposażeniem i oprogramowaniem, w Polsce stale
rośnie.
Elektromechanik pojazdów samochodowych - potrafi sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonywać montaż i demontaż instalacji elektrycznych samochodów, przeprowadzać konserwacje i przeglądy okresowe wyposażenia elektrycznego oraz elektronicznego pojazdów samochodowych, lokalizować i usuwać uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych.
W Polsce zauważyć można stale wzrastające zapotrzebowanie na usługi oferowane w warsztatach samochodowych, wynika ono ze stale rosnącej liczby
rejestrowanych pojazdów samochodowych w Polsce, także tych z napędem elektrycznym.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych
prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija, a rynek pracy dla tej branży jest wciąż „chłonny”.

ZSSiB - szkoła zawsze blisko rynku pracy!

www.zssglogow.hg.pl | e-mail: zssib@zssglogow.hg.pl

Zespół Szkół Przyrodniczych
i Branżowych w Głogowie
ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów
tel. 76 833 38 57

Dyrektor: Elżbieta Sawczak

Technik architektury krajobrazu z innowacją „Aranżacje florystyczne”: uczniowie uczą się projektowania, urządzania i pielęgnowania obiektów
architektury krajobrazu, a także wykonywania dekoracji roślinnych.
•• Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się terenami zieleni lub samodzielnie prowadzić firmę projektującą, zakładającą oraz pielęgnującą ogrody i parki, w kwiaciarniach, w pracowniach florystycznych. Zawód nadaje uprawnienia rolnicze, niezbędne do zakupu
i dziedziczenia gruntów rolnych, pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych do rozpoczynania i prowadzenia działalności na obszarach wiejskich.
Technik geodeta: uczniowie uczą się wykonywania pomiarów terenowych, kreślenia map, tyczenia granic działek, przygotowania dokumentacji geodezyjnej inwestycji budowlanych.
•• Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w państwowych i prywatnych firmach geodezyjnych, jednostkach administracji samorządowej, biurach
projektowych.
Technik leśnik: uczniowie uzyskują szerokie umiejętności z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej, ochrony środowiska, ochrony przyrody i edukacji
przyrodniczo-leśnej.
•• Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach lasów państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, a także w prywatnych firmach prowadzących działalność usługową na rzecz leśnictwa, przemysłu drzewnego lub prowadzić
samodzielną działalność gospodarczą w tym zakresie.
Technik weterynarii: uczniowie uczą się asystowania przy zabiegach weterynaryjnych, udzielania pierwszej pomocy zwierzętom oraz wykonywania
badań klinicznych.
•• Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, ogrodach zoologicznych, fermach przemysłowych, zakładach
związanych z hodowlą zwierząt i agrobiznesem, zakładach przetwórstwa spożywczego, w inspekcji weterynaryjnej oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Zawód nadaje uprawnienia rolnicze, niezbędne do zakupu i dziedziczenia gruntów rolnych, pozyskiwania funduszy europejskich
i krajowych do rozpoczynania i prowadzenia działalności na obszarach wiejskich.
Klasa wielozawodowa: uczniowie będą kształcić się w wybranych przez siebie zawodach m.in.: rolnik, ogrodnik, piekarz, kamieniarz, stolarz lub innym.
Kształcenie zawodowe odbywać się będzie u pracodawcy oraz na turnusach dokształcania teoretycznego, a kształcenie ogólnokształcące będzie realizowane w szkole. W czasie nauki uczniowie zdobędą umiejętności zawodowe i cenne doświadczenie, co umocni ich pozycję na rynku pracy.
„Przyrodnicza” to szkoła z sześćdziesięcioletnią historią i bogatymi tradycjami. Uczniowie mogą skorzystać z licznych certyfikowanych kursów oraz
staży zawodowych, a także ciekawych zajęć dodatkowych, np. muzycznych, tanecznych, sportowych oraz artystycznych. Wiele lekcji zawodowych, a także
zajęć praktycznych odbywa się na przyszkolnych terenach zieleni. Praktyki zawodowe realizowane są u pracodawców, zarówno w kraju, jak i za granicą,
w ramach projektu ERASMUS+.

Otwieramy Nowe Horyzonty!

www.facebook.com/zespolszkolprzyrodniczychibranzowychwglogowie/
www.przyrodniczaglogow.pl | e-mail: rolglogow@poczta.onet.pl

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
w Głogowie
ul. Sportowa 1, 67-200 Głogów
tel. 76 831 39 90
Dyrektor: Marta Greber

W skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie wchodzą:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej:
• Przedszkole Specjalne – dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem
i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
• Specjalna Szkoła Podstawowa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym.
• Specjalna Branżowa Szkoła I stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kształcimy w zawodzie: kucharz,
murarz-tynkarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz
z niepełnosprawnością sprzężoną.
Pobyt w placówce może trwać do czasu zakończenia wychowania przedszkolnego lub ukończenia nauki w szkole wchodzącej w skład ośrodka, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia. Na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dla każdego dziecka jest tworzony Indywidualny Program
Edukacyjno-Terapeutyczny. Z dziećmi i młodzieżą pracują wykwalifikowani nauczyciele, psycholog, pedagog i logopeda oraz terapeuci. Systematycznie jest
podnoszona jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz terapeutycznej m.in. poprzez wprowadzanie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, wprowadzanie wspomagających i alternatywnych form komunikacji oraz poprzez systematyczną likwidację barier architektonicznych (winda,
platformy) i poprawę funkcjonalności bazy lokalowej. Dzieciom spoza Głogowa zapewnia się pobyt w grupach wychowawczych. Dzieci przydzielane są do
grup według kryterium wieku, nauki we wspólnej klasie, stopnia niepełnosprawności intelektualnej. Mieszkają w trzyosobowych pokojach przez pięć dni
w tygodniu. Zajęcia są organizowane według zainteresowań i możliwości dzieci i młodzieży. Systematycznie są organizowane wyjścia na pływalnię, do kina,
na imprezy organizowane w Głogowie oraz wycieczki edukacyjne. Atuty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Konopnickiej w Głogowie:
• mało liczne klasy i grupy wychowawcze (przy niepełnosprawności sprzężonej do 5 osób);
• dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości rozwojowych uczniów;
• dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i specjalistyczne sale do rewalidacji i terapii osób niepełnosprawnych;
• możliwość rozwoju zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach szkolnych, konkursach, kursach zawodowych;
• wykwalifikowana, z dużym dorobkiem zawodowym kadra pedagogiczna;
• przyjazna i życzliwa atmosfera.
Bogata oferta zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych (terapeutycznych): integracja sensoryczna, biofeedback, Rehacom, Sala Doświadczania
Świata, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne prowadzone przez neurologopedów. Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodowych, sportowych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. W placówce działa klub Olimpiad Specjalnych. Placówka realizuje projekty
unijne, w tym w zakresie aktywizacji zawodowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy- jest placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim od 3 do 25 roku
życia, umożliwiającą realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, w ramach których jest wszechstronnie wspomagany rozwój dzieci i młodzieży, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz
indywidualnych potrzeb rozwojowych. W trakcie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nauczyciele wspierają rozwój wychowanków poprzez odpowiednio
dobrane metody i techniki pracy, m.in.: Program Aktywności „Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja” M. i Ch. Knillów, Metoda Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne, stymulacja polisensoryczna według pór roku „Poranny Krąg”.
Bursa Międzyszkolna – jest placówką dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oferującą opiekę przez pięć dni w tygodniu. Oferuje:
miejsca noclegowe w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych, całodzienne wyżywienie i opiekę wychowawców, w tym pomoc w nauce. Do dyspozycji młodzieży jest
pokój do cichej nauki, sala komputerowa, kuchnia umożliwiająca samodzielne przygotowywanie posiłków oraz sala gimnastyczna.
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Głogowskim a Ministrem Edukacji Narodowej realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie przygotowania
i utrzymania 1 miejsca w bursie i 1 miejsca internacie dla uczennic w ciąży, w formie odrębnych-jednoosobowych pokojów, w którym zapewnione zostaną
maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennic do czasu urodzenia dziecka.

www.zpsw.glogow.org | e-mail: zpsw.glogow@wp.pl | Facebook:/Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie

Głogowskie Centrum

Kształcenia Zawodowego w Głogowie

ul. Piotra Skargi 29, 67-200 Głogów
tel. 76 833 40 18

Dyrektor: Adam Bogusz

Głogowskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie to placówka otwarta na potrzeby i zainteresowania uczniów. Naszym głównym zadaniem jest kształcenie
umiejętności praktycznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy, umożliwiających płynne wejście na lokalny i regionalny rynek pracy oraz przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Posiadamy bardzo doświadczoną i otwartą na szeroką współpracę z młodzieżą kadrę pedagogiczną. Dysponujemy ponad
30 nowoczesnymi pracowniami i laboratoriami symulacyjnymi, wyposażonymi w wysokiej jakości sprzęt dydaktyczny. Pracujemy na profesjonalnych obrabiarkach, przyrządach, pojazdach, programach diagnostycznych i komputerowych, wykorzystywanych i stosowanych przez wiodących pracodawców. Wykorzystujemy nowe technologie
choćby w postaci odnawialnych źródeł energii, drukarek 3D oraz rozwiązań inteligentnego domu. Naszym głównym zadaniem jest kształcenie i doradztwo zawodowe oraz
organizacja i przeprowadzanie egzaminów zawodowych. W zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych prowadzimy kształcenie na potrzeby rynku pracy odpowiadające zapotrzebowaniu pracodawców w poszczególnych branżach. W ramach funkcjonowania Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie realizujemy
następujące typy działalności:
Organizujemy i prowadzimy zajęcia praktyczne dla uczniów i słuchaczy w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych w następujących
zawodach:
• technik przemysłu metalurgicznego,
• technik mechanik,
• elektryk,
• technik elektryk,
• mechanik pojazdów samochodowych,
• technik mechatronik,
• elektromechanik pojazdów samochodowych,
• technik pojazdów samochodowych,
• kierowca – mechanik,
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych
• technik budownictwa,
w budownictwie.
• technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny,
Organizujemy i prowadzimy dokształcanie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz realizujemy zadania z zakresu doskonalenia
zawodowego osób dorosłych poprzez organizację kursów zawodowych:
• operator obrabiarek sterowanych numerycznie,
• ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych
• spawacz (Mag – 135, elektroda, gaz, TIG)
• budowlane,
• operator wózków jezdniowych,
• informatyczne,
• maszyny mechaniczne (koparki, ładowarki, spycharki),
• kwalifikacyjne w wybranych zawodach.
Współpracujemy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu - posiadamy uprawnienia do prowadzania ośrodków egzaminacyjnych w zakresie
przeprowdzania egzaminów praktycznych w następujących kwalifikacjach:
• montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
• wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich,
• wykonywanie robót posadzkarsko -okładzinowych,
• montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
• wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych,
• wykonywanie prac wiertniczych,
• eksploatacja złóż podziemnych,
• obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
• diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
• montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
• wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
• wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
• montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
• użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych,
• użytkowanie obrabiarek skrawających

www.ckz.glogow.pl | e-mail: centrum@ckz.glogow.pl

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno
- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów
tel. 76 833 32 93

Dyrektor: Barbara Krzywulicz

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie jest zespołem składającym
się z trzech placówek:
• Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą przy ul. Folwarcznej 52
• Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą przy ul. Jedności Robotniczej 38
• Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej z siedzibą przy ul. Jedności Robotniczej 10
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zajmuje się diagnozą pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz poradnictwem zawodowym.
Prowadzi terapię i profilaktykę dotyczącą sfery dydaktycznej i wychowawczej. Realizuje edukację związaną z pogłębianiem umiejętności wychowawczych
rodziców, nauczycieli oraz pracą profilaktyczną ukierunkowaną na wspieranie naturalnego rozwoju dzieci i młodzieży. Placówka prowadzi formy warsztatowe
dotyczące orientacji zawodowej, integracji, komunikacji oraz zajmuje się poradnictwem zawodowym poprzez gromadzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zawodowej.
Na terenie poradni prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat. W zakresie wczesnego wspomagania diagnozuje
się dzieci, udziela się cennych wskazówek rodzicom oraz obejmuje terapią stymulującą rozwój dziecka z różnego typu zaburzeniami. Zaburzenia te dotyczą
niedosłuchów poprzez niedowidzenie do niepełnosprawności ruchowej po zaburzenia sprzężone. Poradnia realizuje program „Za życiem” poprzez funkcjonowanie Ośrodka Koordynacyjno – Rehabitacyjno Opiekuńczego. Praca z naszymi klientami jest ukierunkowana na usprawnianie wszelkich zaburzeń zdrowotnych i rozwojowych oraz wsparcie rodziców. Budynek poradni jest nowoczesny, posiada wysoki standard i jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego zajmuje się doskonaleniem zawodowym oraz doradztwem metodycznym skierowanym do nauczycieli szkół i placówek powiatu głogowskiego. Placówka umożliwia nauczycielom rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Organizuje
kursy doskonalące, warsztaty metodyczne, konferencje, seminaria naukowe oraz udziela indywidualnych konsultacji. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego jest kreatorem wielu przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych na terenie powiatu głogowskiego. Placówka obejmuje również przedszkola i szkoły
wspomaganiem rozwoju w wybranych obszarach problemowych proponując ciekawe rozwiązania poprzez: warsztaty szkoleniowe, konsultacje grupowe
i indywidualne, pracę w zespołach zadaniowych oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla zainteresowanych nauczycieli.
Filia Biblioteki Pedagogicznej gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory z zakresu: pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, prawa, ekonomii,
historii, literatury. W jej strukturze działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w nowoczesne stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem edukacyjnym. W ramach zintegrowanego programu ALEPH czytelnicy mogą przeszukiwać księgozbiory innych bibliotek pedagogicznych
województwa dolnośląskiego. W bibliotece funkcjonuje elektroniczna wypożyczalnia. Zasoby biblioteki to ponad 50 000 książek i czasopism wzbogacanych
systematycznie o nowości wydawnicze. Biblioteka prowadzi wiele przedsięwzięć edukacyjnych, jest między innymi organizatorem konkursów dla dzieci
i młodzieży, spotkań literackich, lekcji bibliotecznych, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu głogowskiego. Budynek biblioteki jest nowoczesny, posiada wysoki standard i przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

www.pcpppidn.eu | e-mail: sekretariat@pcpppidn.eu

SPIS NAJWAŻNIEJSZYCH INSTYTUCJI I NUMERÓW KONTAKTOWYCH
• Ministerstwo Edukacji i Nauki
00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3
Centrala: 22 529 27 18
www.men.gov.pl
e-mail: kancelaria@mein.gov.pl
• Urząd Marszałkowski we Wrocławiu
50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
tel. 71 776 90 53
www.umwd.dolnyslask.pl
e-mail: umwd@dolnyslask.pl
• Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
tel. 71 340 63 36
www.kuratorium.wroclaw.pl
e-mail: poczta@kuratorium.wroclaw.pl
• Delegatura Kuratorium Oświaty w Legnicy
59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3
tel. 76 713 50 56
e-mail: legnica@kowroc.pl
• Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
53-533 Wrocław, ul. Zielińskiego 57
tel. 71 785 18 94
www.oke.wroc.pl
e-mail: sekretariat@oke.wroc.pl
• Starostwo Powiatowe w Głogowie
Wydział Edukacji
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21
Naczelnik: tel. 76 728 28 38
tel. 76 728 28 35
www.powiat.glogow.pl
e-mail: ed@powiat.glogow.pl,
• Sąd Rejonowy w Głogowie
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
67-200 Głogów, ul. St. Kutrzeby 2
tel. 76 754 52 51
www.glogow.sr.gov.pl
e-mail: rodzinny@glogow.sr.gov.pl
• Komenda Powiatowa Policji w Głogowie
Wydział Prewencji
67-200 Głogów, ul. Obrońców Pokoju 17
Naczelnik tel. 47 874 23 41
www.glogow.policja.gov.pl

