
OFERTA EDUKACYJNA  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK 2020/2021 

 

POWIAT SŁUPECKI I WRZESIŃSKI 

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy 

http://loslupca.pl/rekrutacja-20162017/ 

Klasa politechniczna 

Klasa medyczno – przyrodnicza 

Klasa humanistyczna 

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PIĘCIOLETNIEGO TECHNIKUM NA ROK 

SZKOLNY 2020/2021_ZSE_SŁUPCA 

Technik spedytor/Technik logistyk – klasa mundurowa policyjna 

Technik ekonomista – klasa mundurowa celno – skarbowa 

Technik reklamy 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy 

http://www.zszslupca.pl/index.php/strona-glowna 

TECHNIKUM: Technik teleinformatyk, Technik pojazdów samochodowych, Technik mechatronik, Technik 

elektryk 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, 

ślusarz, mechanik – monter maszyn i urządzeń, klasa wielozawodowa 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie 

http://www.zszagorow.eu/?pl_nabor-2020-2021,1091  

LICEUM: profil ścisły (biologia, chemia, j.angielski  

                                       lub matematyka, chemia, geografia) 

                  profil humanistyczno – przyrodniczy (j.polski, j.angielski, biologia  

                                                                               lub j.polski, geografia, matematyka) 

TECHNIKUM: Technik organizacji turystyki, Technik teleinformatyk 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: zawód mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, klasa 

wielozawodowa 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie 

https://ckziustrzalkowo.edupage.org/ 

Technik architektury krajobrazu 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

Technik technologii żywności 

Technik żywienia i usług gastronomicznych 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy 

http://soswslupca.pl/ 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz, 

stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, sprzedawca, ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi 

hotelowej, pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy fryzjera, monter sieci i instalacji sanitarnych 

 

 

 

 

http://loslupca.pl/rekrutacja-20162017/
https://zseslupca.eu/wp-content/uploads/2020/02/REGULAMIN-REKRUTACJI-DO-KLAS-PIERWSZYCH-PI%C4%98CIOLETNIEGO-TECHNIKUM-NA-ROK-SZKOLNY-2020_2021_ZSE_S%C5%81UPCA1-skonwertowany.pdf
https://zseslupca.eu/wp-content/uploads/2020/02/REGULAMIN-REKRUTACJI-DO-KLAS-PIERWSZYCH-PI%C4%98CIOLETNIEGO-TECHNIKUM-NA-ROK-SZKOLNY-2020_2021_ZSE_S%C5%81UPCA1-skonwertowany.pdf
http://www.zszslupca.pl/index.php/strona-glowna
http://www.zszagorow.eu/?pl_nabor-2020-2021,1091
https://ckziustrzalkowo.edupage.org/
http://soswslupca.pl/


Zespół Szkół Politechnicznych im. Monte Cassino we Wrześni 

http://www.zspwrzesnia.pl/prezentacja-kierunkow 

TECHNIKUM: Technik informatyk, Technik elektronik, Technik budownictwa, Technik mechanik, Technik 

ekonomista, Technik architektury krajobrazu 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: operator obrabiarek skrawających, mechatronik, mechanik precyzyjny 

 

 

Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni 

http://www.zstio-wrzesnia.pl/rekrutacja.html 

LICEUM: klasa z innowacją o profilu wojskowym 

TECHNIKUM: Technik weterynarii, Technik organizacji turystyki, Technik hotelarstwa, Technik rolnik, 

Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności 

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni 

http://www.liceumhs-wrzesnia.pl/dla-kandydatow/rekrutacja.html 

KLASY: przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym 

A: język polski, historia, język angielski  

B: język polski, biologia, język angielski 

C: biologia, chemia  

D: matematyka, geografia 

E: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski 

http://www.zspwrzesnia.pl/prezentacja-kierunkow
http://www.zstio-wrzesnia.pl/rekrutacja.html
http://www.liceumhs-wrzesnia.pl/dla-kandydatow/rekrutacja.html

