
 

 

 

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

tel. 618 132 922     fax 618 132 922 w. 33 
zsmosina@powiat.poznan.pl 

 

          OGŁASZA NABÓR  
          DO NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW SZKÓŁ 

         W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

Lp. Nazwa szkoły 
Nauczane 

języki obce 
Punktowane przedmioty  

podczas rekrutacji 
Cykl 

kształcenia 

1. 
Liceum Ogólnokształcące – klasa o profilu ogólnym  
dla absolwentów ósmych klas szkoły podstawowej 

j. angielski, 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, 
geografia,  j. angielski 

4 lata 

2. 
Technikum w zawodzie technik logistyk 
dla absolwentów ósmych klas szkoły podstawowej 

j. angielski, 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, 
geografia,  j. angielski 

5 lat 

3. 
Technikum w zawodzie technik logistyk 
dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych 

j. angielski, 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, 
geografia,  j. angielski  

4 lata 

4. 
Technikum w zawodzie technik hotelarstwa 
dla absolwentów ósmych klas szkoły podstawowej 

j. niemiecki, 
j. angielski 

j. polski, matematyka, 
geografia,  j. angielski 

5 lat 

5. 
Technikum w zawodzie technik hotelarstwa 
dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych 

j. angielski, 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, 
geografia,  j. angielski 

4 lata 

6. 
Branżowa Szkoła I Stopnia – klasy wielozawodowe 
dla absolwentów ósmych klas szkoły podstawowej 

j. angielski, 
j. niemiecki 

chemia, fizyka 3 lata 

7. 
Branżowa Szkoła I Stopnia – klasy wielozawodowe 
dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych 

j. angielski, 
j. niemiecki 

chemia, fizyka 3 lata 

8. 
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 
oddział dla absolwentów ZSZ (od 2015r.) 

j. angielski 
geografia, 

wiedza o społeczeństwie 
2 lata 

9. 
Szkoła Policealna dla dorosłych  
w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy  

Kierunek kształcenia dla absolwentów  
szkół średnich. 

1,5 roku 

 
Liceum Ogólnokształcącego o profilu ogólnym 
Atutem klasy są dodatkowe zajęcia z wiedzy o teatrze i filmie prowadzone pod okiem aktora na ternie szkoły, instytucji 
kulturalnych oraz wyższych uczelni, a także kółko przyrodnicze, warsztaty kulinarne, SKS, Szkolne Koło Wolontariatu. 
 

Technikum w zawodach technik logistyk, technik hotelarstwa 
Nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w prężnie działających firmach logistycznych, hotelach.  
 

Branżowa Szkoła I Stopnia – klasy wielozawodowe 

Uczniowie – młodociani pracownicy są przygotowywani do zdobycia kwalifikacji zawodowych w wielu ciekawych  
i poszukiwanych na rynku pracy zawodach. Zajęcia praktyczne realizowane są w lokalnych zakładach pracy. 
 

Szkoły dla dorosłych: Liceum Ogólnokształcące to ostatnia szansa na zdobycie średniego wykształcenia w ciągu 2 lat 
(po wprowadzeniu reformy nauka w LO dla dorosłych będzie trwała 4 lata), Szkoła Policealna (technik bhp), a także 
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (w przypadku przyjęcia co najmniej 20-to osobowej grupy w określonej kwalifikacji). 
Zajęcia w szkołach dla dorosłych prowadzone są w trybie zaocznym.  
Nie pobieramy opłat za kształcenie oraz egzaminy semestralne.  
 
Nie marnuj czasu na szukanie, zastanów się, co tak naprawdę daje Tobie satysfakcję, a z pewnością znajdziesz  
to u nas. Jeśli chcesz spędzić kolejne lata w kameralnej i przyjaznej atmosferze, a gdy one miną, bez problemu znaleźć 
pracę w interesującym zawodzie - dobrze trafiłeś! 



 

 

 

 

Zespół Szkół im Adama Wodziczki w Mosinie to szkoła  

z blisko 50-letnią tradycją. Od wielu lat dostosowujemy ofertę 

edukacyjną szkoły do zmieniających się potrzeb i oczekiwań 

absolwentów szkół podstawowych oraz sytuacji na rynku 

pracy. 

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy kształce-

nie w oddziale liceum ogólnokształcącego o profilu  

ogólnym. Nauka w tej klasie ma na celu wyposażyć młodzież  

w wiedzę i umiejętności pozwalające  kontynuować edukację 

na uczelniach wyższych. 

Wzorem lat ubiegłych proponujemy kształcenie zawodowe 

na poziomie technikum i branżowej szkoły I stopnia.  

Od nowego roku szkolnego zapraszamy do oddziałów  

technikum, kształcących w atrakcyjnych i poszukiwanych  

na rynku pracy zawodach: 

 technik logistyk – zawód dla osób kreatywnych, posiadających znajomość logistyki, czyli umiejętność 

podnoszenia konkurencyjności i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce  

rynkowej, potrafiących zarządzać informacją i analizować procesy logistyczne; 

 technik hotelarstwa –  zawód dla osób otwartych na potrzeby ludzi, komunikatywnych, ceniących 

pracę zespołową, o wysokiej kulturze osobistej i poczuciu estetyki.  

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia (młodociani pracownicy) w trakcie nauki otrzymują wynagrodzenie 

za pacę w zakładzie pracy, mają opłacane składki ZUS (emerytalne i zdrowotne), okres nauki i zatrudnienia 

jest liczony do stażu pracy oraz przysługuje im zasiłek chorobowy i urlop wypoczynkowy. 

W kształceniu zawodowym możemy pochwalić się wieloletnią tradycją oraz współpracą  

z lokalnymi zakładami pracy, które wspierają nasz Zespół Szkół w kształceniu zawodowym uczniów  

branżowej szkoły I stopnia w ramach prowadzonych zajęć praktycznych i pomagają w organizowaniu  

praktyk zawodowych dla młodzieży z technikum. 

Zapewniamy solidne wykształcenie, bezpieczeństwo, indywidualne podejście do każdego ucznia, 

który jest traktowany z szacunkiem i wyrozumiałością. Dążymy do tego, aby żaden uczeń nie był  

anonimowy, dlatego też dużą wagę przywiązujemy do współpracy nauczycieli z rodzicami. Cenimy wszelkie 

przejawy samorządności i aktywności młodzieży, która na każdym kroku zaskakuje oryginalnymi i świeżymi 

pomysłami.  

Młodzież godnie reprezentuje nas w różnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych  

i zawodach sportowych. Podnosząc kompetencje zawodowe, społeczne, kulturowe i osobiste uczniów,  

jesteśmy autorami i beneficjentami licznych projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków UE. 

Zagraniczne praktyki w zawodach technicznych wpisały się na stałe na stałe w program pracy szkoły. Stale 

wzbogacamy ofertę zajęć pozalekcyjnych, tak aby każdy młody człowiek znalazł w niej coś interesującego 

dla siebie, gdyż pragniemy pomóc w odkryciu nowych pasji i rozwijaniu zainteresowań.  

Młodzież i rodzice chętnie korzystają z profesjonalnej pomocy pedagoga szkolnego i porad doradcy 

zawodowego. Na terenie Zespołu Szkół funkcjonuje świetlica i Multimedialne Centrum Informacji.  

Są to miejsca, w których uczniowie mogą nie tylko bezpiecznie i pożytecznie poczekać na rozpoczęcie lekcji 

lub przyjazd autobusu, pociągu, ale także spotkać się z życzliwością i serdecznością pracujących  

tam nauczycielek.  

Dla uczniów mających problem z codziennym dojazdem do szkoły służymy internatem ze stołówką, 

oferującą domowe posiłki.  

Od wielu lat nasi uczniowie uzyskują stypendia Rady Powiatu i stypendium Prezesa Rady Ministrów, 

a na absolwentów czeka stypendium im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków w wysokości 800 zł przez okres 

5-ciu lat trwania studiów wyższych. 

Lokalizacja Zespołu Szkół jest wyjątkowo dogodna – przy linii kolejowej Poznań – Wrocław,  

na trasie linii PKS i MPK, a plan zajęć lekcyjnych jest dostosowany do godzin przyjazdu i odjazdu  

komunikacji. 


