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DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

W niedalekiej przyszłości staniecie Państwo przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej.
Dokonanie wyboru właściwej szkoły to odpowiedzialny i bardzo ważny moment 

dla każdego absolwenta szkoły podstawowej i jego najbliższych. Jest to decyzja niezwykle 
istotna, wpływająca na dalszą karierę edukacyjną i zawodową.

Z ogromnym przekonaniem pragnę zaoferować Państwu wybór szkół, prowadzonych 
przez Powiat Golubsko-Dobrzyński. Każda z nich to szkoła z w ieloletnią tradycją oraz 

profesjonalną i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która umiejętnie przygotowuje 
młodzież do osiągnięcia kolejnego szczebla realizacji planu, jakim jest zdobycie

upragnionego zawodu.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowana została publikacja 
zawierająca ofertę szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Golubsko-Dobrzyński. Stanowi ona doskonałą formę zapoznania 
się z wszechstronną i różnorodną, a co najważniejsze -  dostosowaną do oczekiwań 
młodzieży oraz potrzeb stale zmieniającego się i wymagającego rynku pracy, ofertą 

edukacyjną na rok szkolny 2021/2022. W publikacji znajdziecie Państwo charakterystykę 
naszych szkół, szczegółowo opisującą prowadzone zajęcia i projekty edukacyjne,

Serdecznie zachęcam do lektury informatora, wyrażając jednocześnie nadzieję, 
że materiały w nim zawarte okażą się pomocne przy wyborze szkoły, a podjęte decyzje 

będą właściwe i zaprocentują na przyszłość.

osiągnięcia uczniów i dostępne aktywności pozalekcyjne.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Franciszek Gutowski

Starosta Golubsko-Dobrzyński



JUŻ DZIŚ PODEJMIJ DECYZJĘ O SWOICH PLANACH 
EDUKACYJNYCH NA PRZYSZŁOŚĆ

Wybór przyszłej szkoły ponadpodstawowej oraz przyszłego zawodu to decyzja bardzo ważna w życiu każdego 
młodego człowieka. Już niebawem wybór wymarzonej szkoły lub ulubionego zawodu staną się dla Ciebie 

sprawą priorytetową. Ten pierwszy, ale jakże ważny, wybór edukacyjno-zawodowy jest jednocześnie

ogromnie trudnym wyborem w życiu.

Drogi Uczniu, jeżeli......

po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej chcesz studiować, wybierz liceum lub technikum, 
które dodatkowo daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu...

w ciągu trzech lat chcesz zdobyć zawód, wybierz branżową szkołę I stopnia.
Po jej ukończeniu możesz podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę w branżowej 

szkole II stopnia lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy drugiej....

 bardzo pomocna może być dla Ciebie rozmowa
M  z DORADCĄ ZAWODOWYM.....

bezpłatnej pomocy w podjęciu decyzji w zakresie dokonywania wyboru kierunku kształcenia,
zawodu i planowania kariery zawodowej, 

diagnozowania i rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron 
udzieli Ci, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę,

i

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ^
ul. Żeromskiego 11,

87-400 Golub-Dobrzyń

tel. : 56 683-26-63

www.poradniagolub.pl

FB: https://www.facebook.com/ 
Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-w- Golubiu-Dobrzyniu-, 

104470021204036 A
e-mail: pppgolub-dobrzyn.com.pl

http://www.poradniagolub.pl
https://www.facebook.com/


SCHEMAT SYSTEMU EDUKACJI

Chcesz doprecyzować swoją ścieżkę edukacyjno-zawodową? Skontaktuj sie z doradcą zawodowym!



ZASTANAWIASZ SIĘ NAD WYBOREM SZKOŁY 
PONADPODSTAWOWEJ?

DOKONAJ WYBORU SPOSROD NASZYCH SZKÓŁ

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

Technikum 

Branżowa Szkoła I stopnia 

Branżowa Szkoła II stopnia 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim

Technikum 

Branżowa Szkoła I stopnia 

Branżowa Szkoła II stopnia 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

OFERUJEMY Cl:

* atrakcyjną ofertę edukacyjną uwzględniającą stale zmieniający się i wymagający rynek pracy
* profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
• nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie

* nauczanie języków obcych ukierunkowanych zawodowo
• międzynarodową wymianę uczniów w ramach programu ERASMUS+

* płatne staże w ramach realizacji programów unijnych
• wyjazdy zawodoznawcze 

• realizację projektów edukacyjnych 
* stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe 

* sfinansowanie lub dofinansowanie kursu prawa jazdy kat. B i T



NAJLEPSZE
LICEA

Perspektywy

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. ANNY WAZÓWNY

www.wazowna.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 
im. ANNY WAZÓWNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 
IM. ANNY WAZÓWNY

Dyrektor Szkoły - Piotr Wiśniewski

Eul. PTTK 28 
87-400 Golub-Dobrzyń

56 683 54 50 

www.wazowna.pl 

www.facebook.com/zswazowna 

sekretariat@wazowna.pl

http://www.wazowna.pl
http://www.wazowna.pl
http://www.facebook.com/zswazowna
mailto:sekretariat@wazowna.pl


ZESPÓL SZKÓŁ NR 1
IM. ANNY WAZÓWNY

www.wazowna.pl

OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022

Liceum Ogólnokształcące
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

KLASA POLITECHNICZNA
/nauka trwa 4 lata/
Przedmioty rozszerzone 
język angielski, matematyka 
oraz do wyboru fizyka lub informatyka

Przedmioty uzupełniające do wyboru 
matematyka z geogebrą, astronomia w praktyce, 
ekonomia w praktyce, informatyka w naukach technicznych

„Wybrałam klasę politechniczną, to dobiy wybór. Uczę się systematyczności 
i  logicznego myślenia, które przydadzą mi się w późniejszym życiu, 
np. na studiach. Wyjeżdżamy często na konkursy i  olimpiady, 
podczas których sprawdzamy swoją wiedzę i  zdobywamy 
nowe doświadczenia."

Natalia Zakrzewska z  klasy IIA

Przedmioty rozszerzone 
język angielski, biologia i chemia

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 
/nauka trwa 4 lata/

Przedmioty uzupełniające do wyboru
łacina w naukach przyrodniczych, język angielski
w naukach przyrodniczych,
fizyka w naukach medycznych

Rozpoczęłam naukę w klasie biologiczntKhemicznej, bo od zawsze 
fascynował mnie człowiek i  wszystko, co z  nim związane. Interesuje 
mnie anatomia, fizjologia, biochemia i  genetyka.
W szkole mam też możliwość zdobywania wiedzy z  przedmiotów humanistycznydi.

Agata Badżmirowska z  klasy I IB

http://www.wazowna.pl


ZESPÓL SZKÓŁ NR 1
IM. ANNY WAZÓWNY
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OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022

Liceum Ogólnokształcące 
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

KLASA HUMANISTYCZNO-MEDIALNA
/nauka trwa 4 lata/
Przedmioty rozszerzone 
język angielski, język polski 
oraz do wyboru historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

Wybrałam klasę humanistyczno-medialną, to dobry wybór. Chcę 
w przyszłości zostać psychologiem, więc wybrałam rozszerzenia Języka 
polskiego i  angielskiego. Lubię brać udział w zajęciach dodatkowych, 
które rozwijają moje zainteresowania. Działam w Szkolnym Kole Teatralnym 
"Z Córki" i  śpiewam w Szkolnym chórze "Cantus".

Zuzanna Opacka z  klasy IIC

Przedmioty uzupełniające do wyboru 
technologia medialna, łacina w naukach humanistycznych, edukacja teatralna, 
historia XX wieku w języku angielskim, historia filozofii

Wybrałam klasę mundurową, to dobry wybór. Poznałam wiele cudownych osób. 
Uczę się dyscypliny i  pracy w zespole. Mam dużo możliwości zdobywania 
doświadczeń. Uczestniczę w biwakach i  wyjazdach poligonowych, 
podczas których sprawdzam swoje umiejętności i  szkolę się. Dzięki tej 
szkole jeszcze bardziej wiążę swoją przyszłość ze służbami mundurowymi.

Emilia Bork z  klasy I ID

KLASA MUNDUROWA
(ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO) 
/nauka trwa 4 lata/

Przedmioty rozszerzone 
język angielski, przygotowanie wojskowe 
oraz do wyboru wiedza o społeczeństwie, 
geografia lub historia

Przedmioty uzupełniające
atletyka terenowa, edukacja wojskowa,
edukacja policyjna,
edukacja pożarnicza i ratownictwo

http://www.wazowna.pl


www. m i litarn i-wazowna. pl

Militarni-Wazówna

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO - OPW

Dzięki uzyskanemu w roku 2020 zezwoleniu Ministra 
Obrony Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu utworzono 
oddział przygotowania wojskowego, w którym
realizowany jest program przygotowania wojskowego 
opracowany przez MON.

KORZYŚCI NAUKI W OPW

udział w obozach i zajęciach specjalistycznych (zaję
cia związane ze szkoleniem wojskowym oraz rozszerzona 
oferta zajęć sportowych),

zajęcia praktyczne organizowane przez Centrum 
Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu,

możliwość korzystania z obiektów wojskowych 
(udział w zawodach pomiędzy klasami mundurowymi 
z całego kraju),

możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej 
(szkolenie dla absolwentów klas mundurowych trwa tylko 
miesiąc w okresie wakacyjnym po ukończeniu szkoły) 
która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej 
służby wojskowej,

zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych 
przy aplikowaniu do akademii wojskowych w kraju oraz 
w perspektywie zostanie oficerem WP,

pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej 
Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji progra
mu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywil
nych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni),

stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) 
z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w zakresie 
możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazy
wania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie 
do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji 
kandydata.

▲ i



www.wazowna.pl

W szkole organizowane są również zajęcia międzyoddziałowe, które pozwalają na indywidualizowanie 
wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Grupy międzyoddziałowe organizowane są w zależności od 
oczekiwań uczniów z możliwością nauki dodatkowego rozszerzenia w zakresie geografii, biologii, języka 
polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie.

FORMY WSPARCIA EDUKACJI UCZNIÓW

stypendia Prezesa Rady Ministrów

stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor- 
skiego /w roku 2020 w ramach programu stypendialne
go „Prymusi Pomorza i Kujaw” oraz 
„Humaniści na start” w gronie najlepszych uczniów w wo
jewództwie kujawsko-pomorskim znalazło się 3 uczniów 
Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzy- 
niu/

stypendia Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego za wybit
ne osiągnięcia edukacyjne oraz sportowe

wszechstronna pomoc psychologiczno-pedagogiczna

wyjazdy studyjne i warsztaty językowe w ramach 
projektu ERASMUS+

koła zainteresowań i zajęcia warsztatowe w ramach 
projektów edukacyjnych„Region Nauk Ścisłych II” 
i „Niebo nad Astrobazami”

Szkolne Koło Teatralne "Z Górki"

chór szkolny „Cantus"

wyjazdy edukacyjne, wycieczki, obozy szkoleniowe

http://www.wazowna.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Dyrektor Szkoły - Agnieszka Brzostowska

ul. Kilińskiego 31 
87-400 Golub-Dobrzyń

56 683 25 49 

www.zs-2.pl

www.facebook.com/zespolszkolnr2.gd 

sekretariat@zs-2.pl

http://www.zs-2.pl
http://www.facebook.com/zespolszkolnr2.gd
mailto:sekretariat@zs-2.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W GOLUBIU-DOBRZYNIU 
OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022

TECHNIK ROLNIK
/nauka trwa 5 lat/

www.zs-2.pl

TECHNIK EKONOMISTA
/nauka trwa 5 lat/

Technik ekonomista zajmuje się sprawami 
związanymi z prowadzeniem sekretariatu, 
prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych 
oraz kadrowo-płacowych w komórkach 
finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, 
marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników 
i sprzedaży. W wykonywaniu zadań zawodowych 
wykorzystuje urządzenia techniki biurowej, zasoby 
sieci internetowej oraz specjalistyczne 
oprogramowania komputerowe.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:

planowania i prowadzenia działalności 
w organizacji

prowadzenia rachunkowości

Zespół Szkół nr 2  w Colubiu-Dobrzyniu to miejsce przyjazne i miłe.
Poznałam wielu interesujących ludzi, z  którymi kontakt na pewno będę 
utrzymywała. Nauczyciele okazywali nam serdeczność i pomagali w różnych 
sprawach, nie tylko takich związanych ze szkołą. Uważam, że zostałam dobrze 
przygotowana do egzaminu zawodowego i maturalnego.
Zawsze będę ją dobrze wspominała.

Milena Sanecka, absolwentka Technikum 
w zawodzie technik ekonomista (rocznik 20 20 )

Technik rolnik prowadzi, organizuje i nadzoruje 
prace związane z produkcją roślinną oraz chowem, 
pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:

prowadzenia gospodarstwa rolnego

pracy w firmach powiązanych z rolnictwem

prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego 
oraz ogrodnictwa ekologicznego

prowadzenia hodowli

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
/nauka trwa 5 lat/
Technik architektury krajobrazu planuje 
i projektuje tereny zieleni miast i obszarów 
wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, 
planuje i wykonuje prace związane z konserwacją 
terenów zieleni i zadrzewień. Prace wykonuje przede 
wszystkim na wolnym powietrzu, pracuje także 
w szklarniach oraz w pomieszczeniach biurowych 
i pracowniach architektonicznych. Zatrudnienie 
znajduje jako projektant oraz pielęgniarz obiektów 
architektury krajobrazu.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:

projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych 
obiektów architektury krajobrazu

organizacji prac związanych z budową oraz 
konserwacją obiektów małej architektury

http://www.zs-2.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W GOLUBIU-DOBRZYNIU 
OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022
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TECHNIK INFORMATYK
/nauka trwa 5 lat/
Technik informatyk posiada wiedzę z zakresu 
systemów operacyjnych i sieci komputerowych, 
zna tajniki programowania oraz projektowania 
aplikacji komputerowych. Zawodowo zajmuje się 
tworzeniem stron internetowych, programowaniem 
oraz serwisowaniem sprzętu komputerowego.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:

montażu i eksploatacji komputerów osobistych 
oraz urządzeń peryferyjnych

projektowania lokalnych sieci komputerowych 
i administrowania sieciami

tworzenia aplikacji internetowych i baz danych 
oraz administrowania bazami

„ Jestem w 3 klasie technikum organizacji reklamy. Pomimo tego, że nasza 
szkoła jest niewielka, to panuje w niej mila atmosfera, a relacje między uczniami 
i  nauczycielami są bardzo dobre. Podoba mi się to, że szkoła oferuje różne 
darmowe kursy dla uczniów, np.: kurs na prawo jazdy oraz, że bardzo dobrze 
kształci nas w wybranych zawodach i  przygotowuje do różnych egzaminów.’’

Klaudia Jasieniecka, kl. III Technikum 
w zawodzie technik organizacji reklamy

„Spędziłem tu naprawdę dobre cztery lata, miałem kontakt z  wieloma 
fantastycznymi ludźmi - zarówno po stronie nauczycieli, jak i  kolegów.
Szkoła ta pomogła mi rozwinąć we mnie pasję, którą dziś staram się cały 
czas pogłębiać próbując prowadzić własną firmę. Porady i  lekcje, które 
słyszałem od nauczycieli bez wątpienia pomogły mi wejść na odpowiednią 
drogę, którą dziś staram się podążać. Gdyby nie zwrócenie uwagi na to, 
co robiłem źle, dziś powielałbym niektóre błędy, co mogłoby przecież 
przeszkodzić mi skutecznie rozwijać się w swoich zainteresowaniach i  celach.
Ta szkoła dała mi wiele dobrego, a spędzony w niej czas zawsze będę wspominał 
z  nostalgią i  uśmiechem na ustach."

Bartek Jasiński, absolwent Technikum w zawodzie 
technik organizacji reklamy (rocznik 2020)

TECHNIK REKLAMY
/nauka trwa 5 lat/
Technik reklamy posiada wiedzę w zakresie 
zagadnień związanych z wykonywaniem usług 
kampanii reklamowych, badań marketingowych, 
pozyskiwania zleceń, prowadzenia rozmów 
sprzedażowych, negocjacji oraz pracy w agencjach 
reklamowych. Zatrudnienie znajduje jako pracownik 
agencji reklamowych i biur promocji, projektant 
w studiach graficznych oraz specjalista ds. marketingu.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:

tworzenia elementów identyfikacyjnych firm 
i produktów - znaki graficzne

tworzenia tekstów reklamowych, sloganów, 
scenariuszy reklam

obsługi programów graficznych

kierowania zespołem pracowników

projektowania reklamy wizualnej

http://www.zs-2.pl
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Branżowa Szkoła I stopnia 
KLASA WIELOZAWODOWA

/nauka trwa 3 lata/

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Kształcenie 
ogólne odbywa się w szkole, natomiast kształcenie zawodowe teoretyczne w Centrum 

Kształcenia Zawodowego, a kształcenie zawodowe praktyczne - u przedsiębiorcy. 
Absolwent szkoły uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także

wykształcenie zasadnicze branżowe.

Kształcenie do wyboru w około 90 zawodach, jak np.: 
kucharz, fryzjer, sprzedawca, rolnik, murarz- tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, 

operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, 
elektromechanik, cukiernik, piekarz, wędliniarz, stolarz, tapicer, elektryk i inne.

Branżowa Szkoła II stopnia
/nauka trwa 2 lata/

Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia. 
Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w formie zaocznej, natomiast kształcenie 

zawodowe prowadzone jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. 
Nauka w szkole kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła przeznaczona jest dla pełnoletnich absolwentów:

• branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej - słuchacze przyjmowani 
są do drugiej klasy liceum ogólnokształcącego 

/nauka trwa 3 lata/
• gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej 

/nauka trwa 4 lata/
Szkoła daje wykształcenie średnie oraz możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

http://www.zs-2.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W GOLUBIU-DOBRZYNIU 
OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022

www.zs-2.pl

Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu realizuje projekty unijne, 
w ramach których odbywają się:

• bezpłatne kursy prawa jazdy kat. B i T
• płatne staże i praktyki

• bezpłatne kursy spawania 
• bezpłatne kursy stylizacji rzęs i makijażu

• bezpłatne kursy obsługi wózków widłowych
• bezpłatne kursy kasjera walutowego

• wyjazdy zawodoznawcze i zajęcia studyjne
• doradztwo zawodowe

FORMY WSPARCIA EDUKACJI UCZNIÓW 
• stypendia Prezesa Rady Ministrów 

• stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
/w  roku 2020 w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw 

i Pomorza II” w gronie najlepszych uczniów szkół zawodowych 
w województwie kujawsko-pomorskim znalazło się 29 uczniów 
Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu -  uczniowie otrzymali 

stypendium w kwocie od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł/
• stypendia Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego za wybitne 

osiągnięcia edukacyjne oraz sportowe 
• koła zainteresowań i zajęcia warsztatowe w ramach projektu 

edukacyjnego „Region Nauk Ścisłych II 
• wszechstronna pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

•zajęcia rewalidacyjne

http://www.zs-2.pl
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www.zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
W KOWALEWIE POMORSKIM

Dyrektor Szkoły - Bogdan Oskwarek

ul. Św. Mikołaja 6 
87-410 Kowalewo Pomorskie

56 684 15 03

www.zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl

https://www.facebook.com/ZS.KowalewoPomorskie/

sekretariat@zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl

http://www.zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl
http://www.zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl
https://www.facebook.com/ZS.KowalewoPomorskie/
mailto:sekretariat@zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl
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OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

Z ELEMENTAMI DIETETYKI /nauka trwa 5 lat/

Klasa pod patronatem firmy Hotel **** Pałac Romantyczny 
Technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki zawodowo zajmuje 

się czynnościami związanymi z organizacją, kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych
w zakładach świadczących usługi gastronomiczne.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:

• oceniania jakości żywności

• sporządzania potraw i napojów

• organizacji produkcji gastronomicznej

• planowania i realizacji usług gastronomicznych

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALEWIE POMORSKIM

Wybrałam Zespól Szkół w Kowalewie Pomorskim ze względu na moje 
zainteresowania, które mogę rozwijać dzięki wysokiemu poziomowi nauczania. 
Bogata oferta edukacyjna umożliwiła mi wybór kierunku, o którym zawsze 
marzyłam. Jestem bardzo zadowolona, że właśnie w tej szkole zdobywam wiedzę, 
doświadczenie i  umiejętności. Szkoła zagwarantowała mi też praktyki zawodowe 
na wysokim poziomie.

Agata Janiszewska uczennica klasy IV  technikum żywienia 
i  usług gastronomicznych

TECHNIK HOTELARSTWA
/nauka trwa 5 lat/

Klasa pod patronatem firmy Hotel **** Pałac Romantyczny 
Technik hotelarstwa udziela informacji turystycznej, przygotowuje oferty hotelowe zgodne 

z potrzebami gości, sporządza dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich
i rozliczeniem kosztów pobytu gości.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:

• prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich

• rezerwowania usług hotelarskich

• wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji

• przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości

• przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

• przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe

http://www.zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl
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OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022
TECHNIK SPAWALNICTWA/nowość !!!/

/nauka trwa 5 lat/

Klasy w zawodzie technik spawalnictwa objęte będą patronatem zakładów pracy oraz 
firm, zajmujących się wykonywaniem i produkcją konstrukcji stalowych.

Technik spawalnictwa to specjalista poszukiwany na rynku pracy, przygotowany 
do wykonywania połączeń spawanych różnymi metodami: 
spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG, TIG, 

spawanie gazowe, spawanie elektryczne, cięcie plazmowe i inne.
Zajmuje się projektowaniem połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn 

z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD/CAM.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:
• dokonywania oceny złączy spawanych, naprawy i konserwacji elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi
•obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych, nadzorowania przebiegu wytwarzania

konstrukcji spawanych.

TECHNIK MECHATRONIK 
(UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE SEP do 1 kV)

/nauka trwa 5 lat/

Klasa pod patronatem firmy Plastica Sp. z o.o. z siedzibą we Frydrychowie

Technik mechatronik projektuje nowoczesne urządzania i linie produkcyjne, 
łącząc elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:
• projektowania i wytwarzania części i zespołów maszyn oraz urządzeń mechanicznych

z wykorzystaniem technik komputerowych 
• wykorzystywania nowoczesnych technik sterowania maszynami i urządzeniami

• pozyskiwania, oceniania i tworzenia dokumentacji technicznej do urządzeń
i układów mechatronicznych 

• projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części urządzeń
i układów mechatronicznych 

• instalowania i testowania oprogramowań sterujących
• dozorowania prac urządzeń i systemów oraz oceny ich stanu technicznego

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALEWIE POMORSKIM

http://www.zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl
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OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022
TECHNIK LOGISTYK

/nauka trwa 5 lat/

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALEWIE POMORSKIM

Kierunek popierany przez firmę Plastica Sp. z o.o. z siedzibą we Frydrychowie. 
Technik logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania

produkcji, dystrybucji, 
transportu i komunikacji.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:
• przyjmowania i wydawania towarów z magazynu 

• przechowywania towarów 
• prowadzenia dokumentacji magazynowej

• planowania, organizowania i dokumentowania
procesów transportowych

• planowania, organizowania i dokumentowania
procesów spedycyjnych

Wybrałam Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim, ponieważ oferta 
tej szkoły zainteresowała mnie najbardziej. Można się tu kształcić 
w różnych zawodach, a w każdym na wysokim poziomie. Szkoła 
gwarantuje również dodatkowe zajęcia projektowe i wyjazdy stu
dyjne, a ponadto zapewnia praktyki zawodowe u wiodących praco
dawców lokalnych.
Najlepsi uczniowie są nagradzani stypendiami Marszałka Woje
wództwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezesa Rady Ministrów i jest to 
bardzo motywujące. Jestem zadowolona z  wyboru tej szkoły.

Natalia Tarazewicz, uczennica klasy IV Technikum logistycznego

http://www.zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl
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OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

MECHANII^POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
/nauka trwa 3 lata/

Praktyka odbywa się w ramach warsztatów szkolnych

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samo
chodów osobowych i zespołów samochodowych, kontroluje stan techniczny zespołów 
i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości

za pomocą urządzeń diagnostycznych.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:
• diagnozowania pojazdów samochodowych

• obsługi pojazdów samochodowych
• naprawy pojazdów samochodowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALEWIE POMORSKIM

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 
KUCHARZ

/nauka trwa 3 lata/

Praktyka odbywa się w ramach warsztatów szkolnych

Kucharz ocenia jakość żywności oraz jej przechowywania, 
sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, planowania i oceny żywienia, 

organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:
* sporządzania potraw i napojów 

• wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów
• przechowywania żywności

http://www.zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl
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OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

1 1 *%SA WIEL0ZAW0D0WA
/nauka trwa 3 lata/

Praktyka odbywa się u pracodawcy

Kształcenie do wyboru w następujących zawodach: 
mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, mechatronik, elektronik, elektromecha

nik, lakiernik, mechanik precyzyjny, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator 
maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, 

sprzedawca, kucharz, fryzjer, tapicer, rolnik i inne.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALEWIE POMORSKIM

Branżowa Szkoła II stopnia
/nauka trwa 2 lata/

Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia. 
Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w formie zaocznej, natomiast 

kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego 
Kursu Zawodowego. Nauka w szkole kończy się egzaminem maturalnym oraz 

egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła przeznaczona jest dla pełnoletnich absolwentów:
• branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej - 

słuchacze przyjmowani są do drugiej klasy liceum ogólnokształcącego.
/nauka trwa 3 lata/

•gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej 
/nauka trwa 4 lata/

Szkoła daje wykształcenie średnie oraz możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

http://www.zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALEWIE POMORSKIM

/**vie

Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim realizuje projekty unijne, w ramach których
odbywają się:

• bezpłatne kursy prawa jazdy kat. B
• bezpłatne kursy spawania metodą MAG

• bezpłatne kursy obsługi obrabiarek numerycznie sterowanych (CNC)
• bezpłatne kursy obsługi wózków widłowych

• bezpłatne kursy operatora suwnic
• bezpłatne nabycie uprawnień elektrycznych SEP do lkV

• bezpłatne kursy barmańskie, baristy, sommeliera oraz carvingu 
•wyjazdy zawodoznawcze i zajęcia studyjne

• płatne staże i praktyki dla uczniów
• doradztwo zawodowe

• bezpłatne kursy językowe - język angielski
• bezpłatne kursy komputerowe EXCEL 

•zajęcia z logiki matematycznej
• kursy z przedsiębiorstwa symulacyjnego

FORMY WSPARCIA EDUKACJI UCZNIÓW
•stypendia Prezesa Rady Ministrów

• stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
/w  roku 2020 w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” 

w gronie najlepszych uczniów szkół zawodowych w województwie 
kujawsko-pomorskim znalazło się 26 uczniów Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim - 

uczniowie otrzymali stypendium w kwocie od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł/
• stypendia Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne

oraz sportowe
• coroczne stypendia firm patronackich

•wyjazdy studyjne i warsztaty językowe w ramach projektu ERASMUS+ 
•wszechstronna pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

•zajęcia rewalidacyjne

http://www.zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl


HARMONOGRAM REKRUTACJI 
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp. Term in Czynności, jakie powinien wykonać 

k an dydat

1. od 17 maja do 21 czerwca 
do godz. 15.00

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz 
dokumentów wymaganych przez szkołę

2. od 17 maja do 31 maja 
do godz. 15.00

złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału 
przygotowania wojskowego

3. od 25 czerwca do 14 lipca 
do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej oraz 
o zaświadczenie 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty
4. 22 lipca podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych

5. od 23 lipca do 30 lipca 
do godz. 15.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej i 

oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty

6. 2 sierpnia do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych



Rekrutacja do szkół Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Absolwencie szkoły podstawowej
Elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępny będzie od 17 maja 2021 r. 
na stronie wybranej przez Ciebie szkoły:

Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu - https://www.wazowna.pl
Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu - https://www.zs-2.pl
Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim - https://zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl

Jttł
W ejdź na stronę wybranej 
szkoły i znajdź okno  
rekrutacja

W  tym obszarze znajdziesz 
elektroniczny formularz rekrutacyjny

W ypełnij stosowne informacje

Zapoznaj się z informacją 
na temat przetwarzania 
danych osobowych w procesie 
rekrutacji

©Kliknij przycisk prześlij I poczekaj 
na informację o prawidłowym 
przesłaniu formularza Form ularz został przyjęty

Szkoła otrzyma Twoje 
zgłoszenie elektroniczne 
na swoją skrzynkę mailową

✓

Począwszy od dnia 17 maja 2021 r. masz również m ożliwość złożyć w niosek o przyjęcie 
do wybranej szkoły ponadpodstaw ow ej w sposób tradycyjny, poprzez złożenie w szkole

dokum entów  w wersji papierow ej.

https://www.wazowna.pl
https://www.zs-2.pl
https://zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl


www.golub-dobrzyn.com.pl

ul. Plac 1000-lecia 25 
87-400 Golub-Dobrzyń

56 683 53 80

www.golub-dobrzyn.com.pl

https://www.facebook.com/PowiatGolubskoDobrzynski 

powiat@golub-dobrzyn.com.pl

Opracowanie:
Wydział Oświaty i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu 
we współpracy z dyrektorami szkół ponadpodstawowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

http://www.golub-dobrzyn.com.pl
http://www.golub-dobrzyn.com.pl
https://www.facebook.com/PowiatGolubskoDobrzynski
mailto:powiat@golub-dobrzyn.com.pl

