
  

 

Kryteria przyjmowania 
kandydatów do Zespołu 
Szkół w  Mosinie 
 
Decyzje uczniów 
 
Oferta Edukacyjna 

...Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 
 Zespół Szkół jest placówką nowoczesną, zaopatrzoną  w profesjonalny sprzęt: posiadamy 
dwie sale komputerowe, MCI (Multimedialne Centrum Informacji), rzutniki, aparaty cyfrowe. 
Nauczyciele gwarantują wysoki poziom nauczania i dobre przygotowanie do podjęcia dalszej 
edukacji. W naszej szkole działa Fundacja Stypendialna im. A. H. Dziatkowiaków, dzięki której 
moŜna otrzymać stypendium socjalne w wysokości niemniejszej niŜ 800 zł miesięcznie. Szczegó-
łowe informacje, dotyczące naszej szkoły moŜna uzyskać od zawsze uprzejmej pani Zosi 
(sekretarki Zespołu Szkół). We wszystkich klasach liceum profilowanego będziesz rozwijać 
umiejętności posługiwania się j. angielskim i j. niemieckim oraz doskonalić swoje zainteresowa-
nia informatyką, a takŜe rozpoznawać i rozwijać swoje predyspozycje zawodowe. Jeśli ukończysz 
naukę w trzyletnim liceum profilowanym lub ogólnokształcącym, moŜesz zdobywać kwalifikacje 
zawodowe w szkole policealnej lub po zdaniu egzaminu maturalnego masz moŜliwość dostania 
się na studia wyŜsze, ewentualnie podjąć pracę. Uczniowie,  mający trudny dojazd do szkoły, mo-
gą zatrzymać się w pobliskim internacie.   
            
           E. Czerwińska N. Sikorska 
 
 
 

fot. archiwum ZS 
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 Nasz Zespół Szkół daje moŜliwości 
kontynuowania nauki w: 
     LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC Ą-
CYM , trzyletnim, które stwarza okazję 
uczenia się w następujących klasach: 

• humanistycznej, w której przedmioty 
nauczane w zakresie rozszerzonym to: 
język polski i języki obce (język nie-
miecki, język angielski) 

• matematyczno-fizycznej z poszerzo-
ną: matematyką, fizyką i astronomią 
oraz informatyką 

• przyrodniczej, tu szczególnie moŜesz 
rozwijać zainteresowania chemią, bio-
logią i geografią. 

   LICEUM PROFILOWANYM ,  
trzyletnim, w którym masz moŜliwość kon-
tynuowania nauki  w klasach o następują-
cych profilach:  
 
����     Zarządzanie informacją, 
    Jeśli chcesz kształcić się w tym profilu to 
pomocne okaŜą się Tobie: 

• zainteresowania grupą przedmiotów 
matematyczno- informatycznych, 

• um ie ję t no c i  w yko r zyst a n ia 
komputerów w róŜnych dziedzinach 
Ŝycia, szczególnie w zakresie 
wyszukania informacji i tworzenia 
własnych dokumentów, 

• chęci poznawania zaawansowanych 
r o z w ią zań  w yk o r z ys t a n i a 
komputerów. 

 
 
 
 
 

 
 W tym profilu moŜesz rozwijać umiejętno-
ści analizowania, segregowania, wybierania 
i zarządzania informacją, pochodzącą z róŜ-
nych źródeł medialnych. Profil uwzględnia 
konieczność stosowania technologii infor-
matycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykorzystania Internetu i projektowania baz 
danych. W trakcie kształcenia się w tym 
profilu przygotowujesz się do zaawansowa-
nego wykorzystania środków i narzędzi, 
jakimi dysponuje technologia informacyjna. 
Nauczysz się radzić sobie z technikami 
przetwarzania informacji multimedialnych 
(tekstów, dźwięku i ruchomego obrazu). Po 
ukończeniu nauki będziesz przygotowany 
do osiągnięcia kwalifikacji w róŜnych za-
wodach informatycznych i wspomagających 
korzystanie z informacji. 
 

����  Ekonomiczno-administracyjnym, 
    JeŜe l i  je s teś  za in te resowa ny 
kontynuowaniem nauki w tym profilu  
przydatne okaŜą się takie cechy jak: 

• łatwość w nawiązywaniu kontaktów 
i współpracy miedzy ludźmi, 

• pomysłowość, 
• dociekliwość, 
• punktualność, 
• odpowiedzialność,  
• zdolności organizacyjne. 

       W  p r o f i l u  e k o no m i c z no -
administracyjnym moŜesz rozwinąć umie-
jętności związane z funkcjonowaniem  
człowieka w warunkach gospodarki rynko-
wej. Będziesz dokształcać się w zakresie 
edukacji ekonomicznej od rachunkowości 
poprzez pracę biurową, aŜ po marketing 
i zarządzanie firmą. Profil ten daje 
Ci równieŜ moŜliwość uzyskania w krótkim 
czasie kwalifikacji w zawodach pokrew-
nych typu hotelarstwo i turysty-
ka, mała gastronomia, prace pocztowe 
i telekomunikacyjne. W trakcie kształcenia 
kierunkowego w profilu ekonomiczno-
administracyjnym będziesz poznawać     Fot. Archiwum ZS 



3 

 

zagadnienia dotyczące funkcjonowania  
firmy w warunkach gospodarki rynkowej, 
prawa i postępowania administracyjnego. 
Dzięki temu profilowi będziesz przygoto-
wany do pracy np.: w sekretariacie oraz 
działach: finansowym, marketingu, zaopa-
trzenia lub zbytu, a takŜe prowadzenia wła-
snej działalności gospodarczej. 
 
�  Mechatronicznym 
    Jeśli interesujesz się: 

• mechaniką,  
• elektroniką, 
• informatyką. 

Chcesz poszerzać swoją wiedzę w tym kie-
runku, to ten profil jest dla Ciebie. Właśnie 

tutaj poznawać będziesz zagadnienia doty-
czące podstaw mechatroniki, konstrukcji 
i technologii oraz układów i urządzeń     
mechatronicznych, do których naleŜą    
między innymi: obrabiarki sterowane nu-
merycznie, układy i urządzenia elektroniki  
i automatyki samochodowej, aparatura   
medyczna. Po ukończeniu profilu mecha-
tronicznego będziesz przygotowany do      
osiągnięcia kwalifikacji w róŜnych zawo-
dach z dziedziny elektroniki, informatyki 
itp. 
 
����  Rolniczo-spoŜywczym 
      Jeśli posiadasz predyspozycje łatwego 
komunikowania się z ludźmi, to polecamy 
Ci profil rolniczo–spoŜywczy. Poszerzy on 
twoją wiedzę, dotyczącą przetwórstwa Ŝyw-
ności. Będąc absolwentem tego profilu, mo-
Ŝesz kształcić się w wybranym przez siebie 
zawodzie, a w szczególności osiągnąć kwa-

lifikacje zawodowe w zakresie, weterynarii 
i przetwórstwa   spoŜywczego. Po ukończe-
niu tej szkoły       moŜesz kształcić się dalej 
i zdobyć taki zawód jak: technik technolo-
gii Ŝywności i technik Ŝywienia. 
 
����    Liceum Handlowym, trzyletnim, dla 
absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej w zawodzie sprzedawca. Dzięki niemu 
masz moŜliwość nauki obsługi nowocze-
snego sprzętu w zakresie technik           
biurowych: komputera, maszyny do       
pisania,  faksu, kserokopiarek, laminatora,    
bindownic, niszczarki dokumentów, itp. 
Nauczysz się równieŜ obsługi kasy i wagi 
fiskalnej. Szkoła udostępnia Ci najnowsze 
osiągnięcia z zakresu technik multimedial-
nych z szerokim zastosowaniem bogatego   
oprogramowania komputerowego. Nauka 
w trzyletnim liceum handlowym stwarza 
moŜliwość zdobycia średniego wykształce-
nia i uzyskania tytułu technika handlowca. 
 
����     Zasadniczej Szkole Zawodowej, dwu 
lub trzyletniej, długość nauki zaleŜy od   
wybranego przez Ciebie zawodu. Zosta-
niesz do niej przyjęty, jeśli przyniesiesz: 
świadectwo ukończenia gimnazjum, za-
świadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu 
w celu podjęcia zajęć praktycznych oraz 
zaświadczenie lekarskie o przydatności do 
zawodu. Nasza szkoła daje Ci moŜliwość 
kształcenia się w wymarzonym zawodzie. 
Po ukończeniu nauki w zasadniczej szkole 
zawodowej moŜesz kontynuować edukację 
w liceum lub technikum uzupełniającym. 
 
�  Warto zostać uczniem naszej 
szkoły, poniewaŜ na jej terenie działa wiele 
kółek zainteresowań, nauczyciele z wielkim 
zaangaŜowaniem organizują i zachęcają 
młodzieŜ do udziału w róŜnorodnych kon-
kursach. 

Opracowały: 
N. Sikorska 

E. Czerwińska 
 

 

Fot. Archiwum ZS 
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OFERTA EDUKACYJNA 
 

Co Pani sądzi o ofercie edukacyjnej ZS w Mosinie? 
 
 Oferta edukacyjna jest szeroko rozwinięta. Niestety uczniowie nie mają nawyku 
uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne i poświęcania swojego wolnego czasu na 
dodatkową naukę. 
 
W jaki sposób zmieniło się pode jście uczniów do nauki podczas Pani pracy? 
 
 Uczniowie wykazują coraz większe zainteresowanie konkursami. Przykładają się do 
prac dla dobra szkoły typu malowanie klas, przynoszenie kwiatków. 
 
Jakie według Pani szanse na rynku pracy mają absolwenci naszej szkoły? 
 
 Sądzę, iŜ nasza szkoła daje duŜe szanse absolwentom na wybicie się. Niestety nie 
kaŜdy potrafi z tego skorzystać.   Z panią mgr Anną Iwan rozmawiały  
          N. Sikorska i E. Czerwińska 

 
 Pan dyrektor P. Zawieja dostarczył 
nam wiele informacji na temat kursów dla 
uczniów naszej i innych szkół. Dowiedzie-
liśmy się, Ŝe kursy są to zajęcia teoretyczne 
dla danych zawodów z przedmiotów kie-

runkowych, zawo-
dowych. Są przezna-
czone dla uczniów 
klas wielozawodo-
wych szkół zasadni-
czych. W ofercie 
znajduje się moŜli-
wość dokształcenia 
się w zawodach: 
SPRZEDAWCA, KU-
CHARZ, PIEKARZ, 
RZEŹNIK, WĘDLI-
NIARZ, INTROLI-

G A TOR,  D RU K A RZ,  M ON TE R-
ELEKTRONIK, CUKIERNIK, KRAWIEC, 
FRYZJER, KUCHARZ MAŁEJ GASTRO-
NOMI, LAKIERNIK, BLACHARZ, MA-
LARZ-TAPECIARZ, MURARZ, TAPICER, 
STOLARZ, ELEKTRYK, MECHANIK SA-
MOCHODOWY.  

 
Uczniowie z daleka mają moŜliwość za-
mieszkania w internacie. Nasza szkoła ma 
dwa oddziały zamiejscowe w Poznaniu: 
kształcące w zawodach „drzewiarskich”, 
budowlanych (stolarz, tapeciarz, murarz) 

i samochodowych (mechanik pojazdów sa-
mochodowych, elektromechanik pojazdów 
samochodowych). Uczniowie muszą ukoń-
czyć 3 stopnie szkolenia zawodowego, kaŜ-
dy ze stopni trwa 4 tygodnie. W tym czasie 
przygotowują się do złoŜenia końcowego 
egzaminu zawodowego, który jest niezbęd-
ny do uzyskania kwalifikacji zawodowych. 

 
Wywiad przeprowadziły: 

A. Kantorska i N. Mansfeld 

Fot. Archiwum ZS 

Fot. Archiwum ZS 
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DECYZJE UCZNIÓW  
 Dla nas głównym powodem wyboru 
szkoły jest jej połoŜenie. Znajduje się ona 
niedaleko naszego miejsca zamieszkania 
i nie musimy tracić czasu i pieniędzy na 
dojazd. Istotną rolę odgrywa fakt, iŜ 
uczęszczając do szkoły w swojej miejsco-
wośc i ma my większy kontak t 
z rówieśnikami, co pozwala nam na częst-
sze spotkania i wspólną naukę. Zapytali-
śmy uczniów liceum ogólnokształcącego 
z rocznika ’85 czy Ŝałują, Ŝe nie mieli 
moŜliwości spróbować swoich sił w li-
ceum profilowanym? Odpowiedzi były 
bardzo zróŜnicowane, sądzili oni, Ŝe tak, 
gdyŜ mogliby uczyć się tego, co ich na-
prawdę interesuje. Największą popularno-
ścią cieszył się profil zarządzania infor-
macją. Wypowiedzi dotyczące oferty edu-
kacyjnej był prawie w całości jednomyśl-
ne. Według uczniów Zespół Szkół im. 
A. Wodniczki daje moŜliwość kształcenia 
się w wielu najróŜniejszych zawodach.  

 
DuŜa liczba odpowiednio przygotowa-
nych do swej roli nauczycieli stara się 
przekazać swą wiedzę w interesujący spo-
sób. Pragną oni, by ich podopieczni ko-
rzystali z roŜnych źródeł informacji i sami 
dąŜyli do poszerzania swych umiejętno-
ści. W tym właśnie celu w szkolnej bi-
bliotece ustawiono 4 komputery z dostę-
pem do Internetu, z których uczniowie 
Zespołu Szkół mogą korzystać bezpłatnie. 
MłodzieŜ uwaŜa, Ŝe dzisiejsza sytuacja na 
rynku pracy przyczyniła się do tego, Ŝe 
absolwentom kaŜdej szkoły trudno o do-
brą pracę. Jednak nasza szkoła daję szan-
sę na dobry start w dorosłe Ŝycie. Liceum 
profilowane nie daje nam zawodu, ale po-
maga nam w wyborze kierunku dalszego 
kształcenia. Szkoła Zawodowa daje szan-
sę tym, którzy z róŜnych powodów nie 
mogą uczyć się w liceach. 

 
A. Kantorska i N. Mansfeld 

WYWIAD Z PANI Ą WICEDYREKTOR  
MGR ANNĄ SAWIŃSKĄ  
 
Jaka jest róŜnica pomiędzy liceum profilowanym, 
a ogólnokształcącym? 
 
Liceum profilowane ma tzw. przedmioty profilowe. Jest to 
liceum o pewnym nachyleniu zawodowym, ale nie daje ono 
zawodu tylko stwarza moŜliwość podjęcia nauki w liceach 
uzupełniających lub na studiach. Liceum ogólnokształcące 
przygotowuje do dalszego kształcenia na wyŜszych uczel-
niach. 
 
Jakie są plany względem rozszerzenia oferty edukacyj-
nej naszego zespołu szkół? 
 
Mamy zamiar stworzyć: uzupełniające licea ogólnokształ-
cące dla młodzieŜy i dorosłych z zasadniczej szkoły zawo-
dowej, szkoły policealne dla absolwentów liceum ogólno-
kształcącego, technikum handlowe, szkoły uzupełniające 
dla uczniów po liceach profilowanych. 

 Wywiad przeprowadziły : 
E. Czerwińska i N. Sikorska Fot. Archiwum ZS 
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§ 1 Terminy zgłoszeń i wymagane dokumen-
ty 

1. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są 
w terminie ogłoszonym decyzją Wielkopolskie-
go Kuratora Oświaty w sekretariacie Zespołu 
Szkół. 

2. Kandydaci składają w terminie okreś lo-
nym w punkcie 1 następujące dokumenty:  

• Podanie-kartę zgłoszenia ucznia do 
 szkoły (druk wydaje sekretariat Zespołu 
 Szkół), 

• 3 podpisane fotografie 

• świadectwo ukończenia gimnazjum, 

• Zaświadczenie o szczególnych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego, 

• Kartę zdrowia 

• w przypadku posiadania przez kandyda-
tów dodatkowych osiągnięć: 

 - oryginał dokumentu, poświadczającego 
uzyskanie tytułu laureata w konkursach przed-
miotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwo-
jewódzkim; 

• W przypadku kandydatów do Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej dodatkowo: 

-poświadczenie przez zakład pracy na karcie 
zgłoszenia ucznia o umoŜliwieniu mu odbywa-
nia zajęć praktycznych, 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazań do pracy w wybranym zawodzie 

§ 2 Kryteria rekrutacji  
1.O przyjęciu kandydata do Zespołu Szkół 

decyduje suma punktów uzyskanych w po-
stępowaniu kwalifikacyjnym. 

2.Punkty przykazywane są za: 

• Oceny z języka polskiego i trzech wybra-
nych zajęć edukacyjnych oraz za inne osią-
gnięcia ucznia, potwierdzone wpisem na 
świadectwie ukończenia gimnazjum; 

• Świadectwo z wyróŜnieniem; 

• Ocenę z zachowania na świadectwie 
 ukończenia gimnazjum 

• ilość punktów uzyskanych z egzaminu 
gimnazjalnego z zakresu przedmiotów huma-
nistycznych (maksymalna ilość uzyskanych 
punktów-50) i przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych (maksymalna ilość uzyska-
nych punktów-50) 

• Przyznawane ilości punktów za osiągnię-
cia wymienione w punktach od 1-4 stanowią 
załączniki do niniejszego regulaminu 

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Zespołu 
Szkół w przypadku równorzędnych wyników 
uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 
mają : 

• Sieroty, osoby przebywające w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby 
umieszczone w rodzinach zastępczych, 

• Kandydaci o ukierunkowanych i udoku-
mentowanych zdolnościach, którym ustalono 
indywidualny program lub tok nauki, 

• Kandydaci z problemami zdrowotnymi 
posiadający opinię publicznej poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej lub innej publicznej 
poradni specjalistycznej w sprawie ograniczo-
nej moŜliwości wyboru kierunku kształcenia ze 
względu na stan zdrowia kandydata. 

• Dzieci nauczycieli (w rozumieniu ustawy 
”Karty Nauczyciela”) 

     4. Laureaci konkursów o zasięgu woje-
wódzkim  i ponadwojewódzkim, których pro-
gram obejmuje w całości lub poszerza treści 
podstawy programowego najmniej jednego 
przedmiotu, przyjmowani są do wybranego 
typu szkoły niezaleŜnie od ww. kryteriów. 

5. Kandydaci do zasadniczej szkoły zawo-
dowej, zostają przyjęci do szkoły po złoŜeniu 
dokumentu, o których jest mowa w §2 ust 2 
pkt.1,2,3,4,5 i 7 ponadto w terminie do 30 
września przedstawią umowę o pracę w celu 
przygotowania zawodowego. 

§ 3 Postępowanie kwalifikacyjne 
1. Zasady postępowania w przypadku rów-

norzędnych wyników punktowych kandydata 
(nie ujętych w w/w kryteriach). 

• W przypadku zyskania przez kilku 
kandydatów równorzędnych wyników punk-
towych wszyscy kandydaci zostaną przyjęci. 

2.  Tryb odwoławczy 

• Rodzicom kandydata (prawnym opieku-
nom) przysługuje prawo odwołania od decyzji 
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora 
Zespołu Szkół w ciągu 3 dni od momentu ogło-
szenia listy przyjętych do szkoły 

• Podstawą odwołania moŜe być tylko for-
malne uchybienie w przeprowadzaniu postępo-
wania kwalifikacyjnego w stosunku do obowią-
zujących przepisów i postanowień niniejszego 
regulaminu 

• Odwołanie naleŜy złoŜyć w formie pi-
semnej w sekretariacie Zespołu Szkół 

• Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć od-
wołanie w ciągu 1 tygodnia i powiadomić 
zainteresowanych na piśmie o sposobie jego 
załatwienia. 
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Rodzice uznali… 
… Ŝe oferta edukacyjna ZS w Mosinie jest ciekawą i godną uwagi 
propozycją dla dalszego rozwoju ich pociech. Kilku opiekunów 
stwierdziło, Ŝe duŜy wpływ na decyzję dotyczącą wyboru szkoły 
miał fakt, iŜ Mosina znajduje się na głównym szlaku komunikacyj-
nym PKP. Jednak wielu z uczniów pochodzi z małych miejscowo-
ści, co utrudnia im nawet dotarcie na dworzec stacji kolejowej. Do-
brym rozwiązaniem okazał się znajdujący się w pobliŜu szkoły in-
ternat dostępny dla kaŜdego. Następnym istotnym argumentem, któ-
ry przekonał rodziców o tym, iŜ ta szkoła będzie odpowiednia dla 
ich dzieci jest to, Ŝe posiada ona profile zgodne z zainteresowania-
mi i potrzebami ich podopiecznych. Rodzice uwaŜają, iŜ nasza 
szkoła dobrze przygotuje nas do egzaminu maturalnego i sprawi, Ŝe 
dalsza edukacja nie będzie stwarzać nam problemów. 

A.Lis 
P.Majorczyk 

 
 
 
 
 
 
 

...zapewnia uczestnikom kursów zawodowych 
oraz uczniom ZS zakwaterowanie, wyŜywienie, 
warunki do nauki, moŜliwość rekreacji i wypo-
czynku, a przede wszystkim opiekę wychowaw-
czą.  W budynku internatu znajduje się wiele po-
koi 4 osobowych, w których uczniowie mogą spo-
kojnie się uczyć i spędzać wolny czas. Znajdują 

się tam takŜe świetlice, w których ucznio-
wie mogą się spotkać i pooglądać telewizję. 
Wychowawcy w internacie są bardzo przy-
jaźni i jeśli ma się jakiś problem, to zawsze 
pomogą, utrzymują takŜe dyscyplinę która 
obowiązuje kaŜdego z wychowanków. Na 
kaŜdym piętrze jest dwóch wychowawców. 
Do wnętrza internatu maja wstęp tylko jego 
mieszkańcy. 
 

A. Lis, 
A. Kantorska,  
P. Majorczyk 
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• Zabrał z ubikacji przetykacz do w.c. i robił stemple na ścianie. 
• Podpalił ko ledze teczkę na lekcji i zapytał, czy moŜe wyjść po gaśnicę.  
• Śmieje się  parszywie.  
• Ukradł sedes z ubikacji szkolnej.  
• Wyrwany do odpowiedzi mówi, Ŝe n ie będzie zeznawał bez adwokata.  
 

• J. POLSKIEGO 

W komedii bohaterowie dąŜą do celu powodując śmierć, często zakończoną szczęś liwie. 

Zenon kochał ElŜbietę mimo, Ŝe był w ciąŜy z Justyną. 

Kasia to moja siostra cioteczna, Jurek teŜ. 

• HISTORII 

Hit ler był najgroźniejszym z hitlerowców. 

Ludzie p ierwotni, gdy chcieli rozpalić  ogień musieli pocierać krzemieniem 

o krzemień, a pod spód podkładali stare gazety. 

• GEOGRAFII 

W czasie mgły latarn ik wy je na latarni i tym ostrzega okręty. 

Węgiel występuje na całej ku li ziems kiej, na przykład w mojej komórce. 

Na globusie wyróŜniamy południki, północniki i całe nocniki. 

• BIOLOGII 

Ptaki bardzo róŜnią się od gadów - lataniem i budową gęby. 

Kangurzyca nosi dziecko w torebce. 

Kurczęta są produktem jaj sadzonych. 

• CHEMII 

W próbówce moŜna robić n ie tylko doświadczenia, ale i dzieci. 

Niektóre gazy są tak śmierdzące jak spaliny wydzielane przez człowieka. 

Kwas solny Ŝre wszystko, co napotka na drodze i na szosie. 


