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Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych
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Zapraszam Lidia Czechak
Starosta Jarociński



Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
 nr 1 w Jarocinie



Dlaczego "Jedynka"?

Argumentami, które powodują, że
"Jedynka jest dobrym wyborem
szkoły ponadpodstawowej są:

bardzo dobre wyniki matur i
egzaminów potwierdzających

kwalifikacje zawodowe, atrakcyjne
formy zajęć pozalekcyjnych,

sukcesy sportowe oraz bezpłatne
kursy i staże podnoszące
kwalifikacje zawodowe. Zapraszam! Marek Sobczak,

Dyrektor



Oferta liceum

Oferta technikum







Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
 nr 2 w Jarocinie



Dlaczego "Dwójka"?

której warto być – wybierz jarocińską „dwójkę”.

ZSP nr 2 w Jarocinie to miejsce, 
w którym można zdobyć dobry zawód i

realizować swoje pasje. 
Ważny jest dla nas wszechstronny rozwój każdegoucznia, 

stąd szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
 oraz kursów kwalifikacyjnych. 

Znakiem rozpoznawczym naszej szkoły jest wychowywanie
młodych ludzi w duchu wrażliwości na potrzeby innych. 

Wybierz szkołę, 
w której warto być – wybierz jarocińską „dwójkę”.
Zapraszam! Witold Bierła,Dyrektor



Oferta liceum

Oferta technikum



Branżowa szkoła
zawodowa







Zespół Szkół
Przyrodniczo-
Biznesowych

w Tarcach



Dlaczego Tarce?

której warto być – wybierz jarocińską „dwójkę”.

Od lat nasza szkoła dostosowuje ofertę kształcenia do
oczekiwań uczniów i potrzeb ciągle zmieniającego się rynku

pracy. Dlatego, oprócz przygotowania do zawodu lub
kontynuacji nauki, umożliwiamy uczniom rozwijanie ich

zainteresowań i zdobycie nowych umiejętności na licznych
bezpłatnych kursach, np. kurs prawa jazdy na samochody

osobowe, obsługi wózków widłowych, kombajnów, kas
fiskalnych, kelnerski, baristy, inseminatora. Wszystko to w
przyjaznej atmosferze, gdzie nikt nie jest anonimowy, pod

okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w
systematyczne rozbudowywanej i modernizowanej bazie

dydaktycznej i w otoczeniu zieleni. Przyszły Absolwencie szkoły
podstawowej zapoznaj się także z naszą ofertą dostępną na
stronie internetowej i w mediach społecznościowych, a jeżeli

chcesz zobaczyć szkołę, zadzwoń i umów się na wizytę w
dniach od 10-14 maja i dołącz do nas. Zapraszam!

Sławomir Wilak, Dyrektor 



Oferta kierunków
przyrodniczych



Oferta kierunków
biznesowych

W branżowej szkole I stopnia tworzona jest także klasa
zawodowa kształcąca rolnika, fotografa, spedytora i cukiernika





Liceum
Ogólnokształcące nr 1

w Jarocinie



Dlaczego LO?

której warto być – wybierz jarocińską „dwójkę”.

Drodzy Uczniowie!
Zapraszam Was do najstarszej i, moim zdaniem, najlepszej

Szkoły na terenie powiatu jarocińskiego. Świetnie kształcimy i
wychowujemy od prawie stu lat. Bycie uczniem z Kościuszki to
nie tylko przynależność do konkretnej społeczności. To także

bycie spadkobiercą określonej tradycji, jaką przez dziesiątki lat
tworzyli Wasi poprzednicy. Obok hasła „szkoła z tradycją”

hołdujemy jeszcze innemu: „szkoła przyjazna i wymagająca”.
Jestem przekonany, że znajdziecie tu nie tylko wiedzę i nowe

umiejętności, ale także życzliwość, zrozumienie oraz nowe
przyjaźnie, które będą trwały wiele lat.

Wybierając naszą Szkołę, możecie być pewni, że zdobyte tu
gruntowne wykształcenie zaprocentuje świetnie zdanym

egzaminem maturalnym i stanie się przepustką na prestiżowe
kierunki studiów w całej Europie.

Dołącz do najlepszych! Dołącz do nas!
 
 

Zapraszam! 

Marek Tyrakowski, Dyrektor



Oferta kierunków





Powiat Jarociński-lider edukacji




