
GAZETA      EDUKACYJNA
Rekrutacyjny dodatek Powiatu Inowrocławskiego dla absolwentów szkół podstawowych.

Drodzy Uczniowie klas VIII 
 Szkół Podstawowych

z Powiatu Inowrocławskiego!

 Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 
do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Ino-
wrocławskim rozpoczęta! Prezentujemy „Gaze-
tę edukacyjną”, która pozwoli Wam – Drodzy 
Uczniowie zorientować się w tym, co oferują 
nasze szkoły ponadpodstawowe. 

marzec 2021 r.

 Jak wygląda oferta edukacyjna powiatowych szkół? 
Jest bogata, ciekawa, przedstawia konkretne kierunki, które 
pozwolą Wam rozwijać pasje, zainteresowania, zgłębiać wiedzę 
pod okiem znakomitych, wykwalifikowanych pedagogów. Mamy 
się czym chwalić, i to czynimy.
 Nasze szkoły mają nowoczesną bazę edukacyjno-wycho-
wawczą, z doskonale przygotowanym zapleczem w postaci pra-
cowni do nauki poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Katalog 
ten jest szeroki, od techników weterynarii, żywienia i usług ga-
stronomicznych, mechatroniki, ekonomistów, handlowców, spe-
dytorów, informatyków, mechaników pojazdów samochodowych, 
elektryków, rolników, po klasy lingwistyczne, społeczno-prawne, 
biologiczno-chemiczne czy profile mundurowe. Do dyspozycji są 
nowoczesne obiekty sportowe – boiska, hale, sale i siłownie. 
 Nasze szkoły utrzymują wysoki poziom kształcenia 
oraz stwarzają przyjazną atmosferę. Dbają  o zainteresowania 

swoich wychowanków i te edukacyjne, i sportowe, i wiele innych. 
Najlepiej świadczą o tym sukcesy odnoszone przez uczniów na wie-
lu płaszczyznach. Jesteśmy z nich dumni. Wierzę, że Wy, Drodzy 
Uczniowie, wybierając jedną z naszych szkół jako kolejny etap swo-
jej edukacji, będziecie osiągać wysokie wyniki.  
 Sytuacja epidemiczna nie pozwala nam obecnie na wyjście 
z tradycyjną ofertą w formie zorganizowania Targów Edukacyjnych. 
Niewątpliwie ta formuła byłaby dla wszystkich najwygodniejsza. Bez-
pośredni kontakt ze starszymi kolegami, uczniami klas szkół ponadpod-
stawowych, pozwoliłby Wam na rozmowy, wymianę uwag, rozwianie 
wątpliwości. Szkołom – na zaprezentowanie swoich propozycji, wzbo-
gaconych pokazami czy innymi ciekawymi dla Was formami. 
 Dbając o zdrowie nas wszystkich i respektując obostrzenia 
sanitarne, w formie e-gazetki chcemy Wam pomóc w wyborze od-
powiedniej szkoły ponadpodstawowej. Podpowiadamy, zachęcamy. 
Wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom.  W bogatej ofercie 
znajdziecie kierunek, zgodny z Waszymi zainteresowaniami, który 
przygotuje Was do konkretnego zawodu bądź pozwoli kontynuować 
naukę na poziomie studiów wyższych.  
 Edukacja uczniów jest naszym priorytetem. Szkoły ponad-
podstawowe z Powiatu Inowrocławskiego to szkoły z tradycją i misją. 
Są do Waszej dyspozycji, służą radą i pomocą. 
 Życzę dobrych wyborów i pomyślności w nauce.

Wiesława Pawłowska
Starosta Inowrocławski

Najstarsza szkoła na Kujawach, która w 2020 roku święto-
wała swoje 165-lecie. W gronie swoich absolwentów i wy-
chowanków ma wielu zasłużonych Polaków.
Szkoła - hołdując swym tradycjom – pozostaje równocze-
śnie otwarta na świat i wszelkie nowości. Dzięki temu jest 
nie tylko placówką oświatową, ale także ważnym czynnikiem 
kujawskiego dziedzictwa kulturowego oraz ośrodkiem wy-
dawniczym i opiniotwórczym, działającym aktywnie na rzecz 
miejscowego społeczeństwa. 
Od lat „Kasprowicz” znajduje się na szczycie rankingu mie-
sięcznika Perspektywy. W tym roku zajął 3. miejsce w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim w rankingu olimpijskim (65. 
miejsce w kraju) oraz 11. miejsce w województwie w rankin-
gu ogólnym (239. miejsce w kraju).
Dodając do tego stuprocentową zdawalność matur, śmia-
ło można stwierdzić, że „Kasprowicz” to najskuteczniejsza 
szkoła w naszym regionie w przygotowaniach do rekrutacji 
na prestiżowe kierunki studiów.

Profile:

- klasa lingwistyczna (dwujęzyczna) z rozszerzonym języ-
kiem angielskim i hiszpańskim,
- klasa matematyczno-informatyczna z rozszerzonym języ-
kiem angielskim,
- klasa medyczna (rozszerzone: biologia i chemia),
- nowa klasa o profilu: cyberbezpieczeństwo – w ra-
mach programu „CYBER.MIL z klasą” (rozszerzone: 
matematyka, informatyka),
- klasa społeczno-prawna z elementami amerykanistyki 
(rozszerzone: historia, wos).

Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w 
Inowrocławiu od lat utrzymuje wysoki poziom. Technikum sku-
tecznie kształci młodzież w wielu zawodach i jednocześnie przy-
gotowuje do egzaminu maturalnego. Od lat jest liderem wśród 
szkół województwa kujawsko-pomorskiego i zajmuje czołowe 
miejsca w rankingu, w którym brana jest pod uwagę zdawal-
ność egzaminów maturalnych, egzaminów zawodowych i suk-
cesy w olimpiadach.
W IV Liceum Ogólnokształcącym (mundurowym),  uczniowie 
zdobywają nie tylko wykształcenie ogólnokształcące, ale pod-
czas specjalistycznych zajęć edukacyjnych mają możliwość 
przygotowania się do podjęcia pracy w zawodzie strażaka lub 
policjanta. 
Uczniowie „Chemika” znajdują się wśród laureatów i finali-
stów olimpiad, konkursów przedmiotowych, zawodów spor-
towych oraz otrzymują stypendia naukowe. Szkoła dysponu-
je nowoczesną i stale modernizowaną bazą dydaktyczną - są 
w niej pracownie specjalistyczne i gabinety multimedialne z 
dostępem do Internetu i tablicami interaktywnymi. Dbający 
o rozwój fizyczny mają do dyspozycji dwie sale gimnastycz-
ne, siłownię, salę do tenisa stołowego oraz boisko „Orlik”.

Absolwentów szkół podstawowych szkoła zaprasza do Tech-
nikum w zawodach:
- technik analityk,
- technik teleinformatyk,
- technik elektronik, 
- technik informatyk.
IV Liceum Ogólnokształcącego:
- klasa pożarnicza, 
- klasa policyjna.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kasprowicza

z Oddziałami Dwujęzycznymi

Zespół Szkół Chemiczno-
Elektronicznych im. Jana Pawła II 

w Inowrocławiu 

Jaką szkołę wybrać?

Informacje
 adres: ul. Poznańska 345, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-353-72-10, tel. kom. 512-282-061
 e-mail: sek@zsp1-inowr.internetdsl.pl
 strona internetowa: www.zsp1ino.pl

Informacje
 adres: ul. 3 Maja 11/13, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-22-07
 e-mail: szkola@kasprowicz.az.pl
 strona internetowa: www.kasprowicz.az.pl

Szkoła z 75-letnią historią łącząca tradycję z nowoczesnością, dynamizm 
z rozwojem. Posiada swój niepowtarzalny klimat i atmosferę, a każdy 
dzień spędzony w jej murach przynosi wymierne korzyści w postaci roz-
woju osobistego. 
- Naszym uczniom przekazujemy wiedzę z przedmiotów ogólnokształ-
cących, kształcimy ich w zakresie przedmiotów zawodowych, a ponadto 
realizujemy projekty unijne dające szanse zdobycia dodatkowych kwalifi-
kacji i bezpłatnych uprawnień - deklaruje kadra nauczycielska.
Szkoła zapewnia uczniom pomoc pedagoga i doradcy zawodowego, a w 
razie potrzeby realizuje nauczanie indywidualne.
Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - w zależności 
od zainteresowań można wybrać specjalność: odnawialne źródła ener-
gii oraz rolnictwo precyzyjne. Po ukończeniu szkoły można pracować na 
własny rachunek lub jako menadżer zarządzający flotą maszyn i gospo-
darstwem. Można być przedstawicielem handlowym sprzętu rolniczego 
lub jego serwisantem.
Technikum rolnicze - przygotuje do prowadzenia gospodarstwa lub fir-
my z zakresu usług dla rolnictwa i branż okołorolniczych. Można wybrać 
specjalność z zakresu przetwórstwa  rolno-spożywczego, zakładania i 
utrzymania terenów zielonych lub zoofizjoterapii.
Technikum żywienia i usług gastronomicznych - w zależności od 
zainteresowań można wybrać specjalność:  trener personalny do spraw 
żywienia oraz slow food.
Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo-obronnym (oddział 
przygotowania wojskowego) - podstawy musztry, strzelania, szkolenia 
taktycznego i poligonowego. Nauka różnych technik samoobrony i sztuk 
walki, pokonywania przeszkód terenowych czy ratownictwa. Można zdo-
być uprawnienia płetwonurka, skoczka spadochronowego. Perspektywy i 
możliwości absolwentów klasy sportowo-obronnej są różnorodne - wszel-
kie służby mundurowe, cywilne, uczelnie wyższe.

Zespół Szkół
im. Jana Pawła II

w Kościelcu

Informacje
 adres: Kościelec 125, 88-170 Pakość
 telefon: 52-351-11-30  
 e-mail: zsp@koscielec.pl
 strona internetowa: www.koscielec.pl

W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I 
Stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
Rekrutacja uczniów odbywa się cały rok. Podstawą przyjęcia jest 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawno-
ścią intelektualną wydanego przez poradnię psychologiczno-peda-
gogiczną.
W Branżowej Szkole I stopnia uczniowie mogą się kształcić w za-
wodach:
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
- sprzedawca,
- stolarz,
- kucharz,
- cukiernik,
- piekarz,
- ślusarz.
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów kucharz i cu-
kiernik.
Placówka ma bardzo wysoki poziom zdawalności egzaminów zawo-
dowych dzięki indywidualnej pracy z uczniem i dostosowaniu wyma-
gań do jego możliwości. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy to jedyna na terenie 
powiatu forma kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej z 
umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi.

Zespół Szkół
im. M. Kotańskiego

w Inowrocławiu 

Informacje
 adres: ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-28-36
 e-mail: inospec@wp.pl
 strona internetowa: www.inokotan.pl

Centrum Kształcenia
Zawodowego

w Inowrocławiu

To placówka prowadząca praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, a jej nadrzędnym zadaniem jest realizowanie zajęć 
praktycznych w ramach umów podpisanych ze szkołami zawodowymi.
CKZ posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do szkolenia spa-
waczy oraz Akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do 
prowadzenia działalności kursowej. Dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, 
nowocześnie wyposażonymi pracowniami i salami zajęć praktycznych. 
Zaprasza wszystkich chętnych absolwentów szkół podstawowych, którzy 
chcą zdobyć atrakcyjny zawód lub dobrze przygotować się do studiów na 
uczelniach technicznych.

CKZ kształci w następujących zawodach:
- technik elektronik,
- technik elektryk,
- technik mechanik na podbudowie kwalifikacji operator obrabiarek skra-
wających,
- technik pojazdów samochodowych,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- technik teleinformatyk,
- technik mechatronik.

Kursy:
- kwalifikacyjny na uprawnienia elektryczne do 1kV do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń elektrycznych w zakresie obsługi, konserwacji i 
montażu,
-  spawania gazowego acetylenowo - tlenowego, metodami MAG oraz 
TIG, spawania łukowego elektrodą otuloną,
- kursy kwalifikacyjne (KKZ) adresowane do osób dorosłych, zaintereso-
wanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych,
- kursy komercyjne w specjalnościach mechanicznych i elektrycznych.

Informacje
 adres: ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-30-06
 e-mail: ckpino@poczta.onet.pl
 strona internetowa: www.ckzino.pl

kształcenie średnie, zdobyć zawód lub przekwalifikować się. 

Na rok szkolny 2021/2022 prowadzona będzie rekrutacja do na-
stępujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące (4-letnie) wieczorowe lub zaoczne
        
Szkoła Policealna (zaocznie) w zawodach:
- technik administracji  - cykl kształcenia (2 lata), 
- technik BHP - cykl kształcenia (1,5 roku).   

Szkoła Branżowa II stopnia (dla absolwentów szkoły branżowej I 
st. i absolwentów ZSZ) w zawodach:
- technik żywienia i usług gastronomicznych (2 lata),
- technik usług fryzjerskich (2 lata),
- technik pojazdów samochodowych (2 lata).

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (zaocznie) w zawodach:
- technik logistyk,  
- technik spedytor.

Zajęcia w trybie wieczorowym – 3 dni w tygodniu (15.10 - 20.15).
Zajęcia w trybie zaocznym - piątek 13:30 - 20:15, sobota 8:00 - 
16:25.

Informacje
 adres: ul. Średnia 9, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-28-05
 e-mail: sekretariat@cku-ino.com.pl
 strona internetowa: www.cku-ino.com.pl

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego  im. Stefana

Żeromskiego w Inowrocławiu

Szkoła to szansa dla niepełnosprawnych 
intelektualnie i przyjazne miejsce dla roz-
woju i kształcenia dzieci.

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 
Stefana Żeromskiego  od 76 lat kształci 
dorosłych, pomagając im uzyskać wy-



Siłą inowrocławskiej „Królówki” są głosy i opinie osób w niej uczą-
cych się, będących jej absolwentami, również osób w niej pracują-
cych. Powodem ogromnej popularności tego liceum jest dbałość o 
niepowtarzalność zarówno całej społeczności szkolnej jak i rozkwi-
tających tu indywidualności.
To miejsce dobrej energii - poczuł ją każdy, kto przespacerował 
się kiedykolwiek przestronnymi i wypełnionymi ciekawymi ludźmi 
korytarzami pięknego gmachu szkoły.
III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi znakomicie za-
rysowuje przed młodzieżą ścieżki przyszłości, dbając jednocześnie 
nie tylko o wysoki poziom edukacji, ale także o – jakże ważną dla 
młodego człowieka – atmosferę przyjaźni. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom przyszłych licealistów (a później studentów, ludzi 
pasji, ludzi uśmiechniętych). 

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2021/2022

Klasa a – humanistyczna. Rozszerzenia: język polski, historia, 
język angielski.
Klasa b – lingwistyczna. Rozszerzenia: język angielski, geografia, 
język polski / drugi język obcy.
Klasa c – społeczna. Rozszerzenia: geografia, wiedza o społe-
czeństwie, język polski / język angielski.
Klasa d – ogólna z możliwością realizacji jednej z dwóch ścieżek. 
Rozszerzenia: biologia, informatyka, chemia, matematyka, język 
angielski.

Szkoła, w której tradycją stało się łączenie wysokiego poziomu 
nauczania z wyjątkową atmosferą szkoły. - Wiemy jak ważne z 
perspektywy przyszłości naszych uczniów jest dobre przygoto-
wanie do egzaminu maturalnego, dlatego dbamy o jakość na-
uczania - deklaruje kadra pedagogiczna „Konopy”.
Wysokie wyniki zdanych egzaminów maturalnych, a także uzy-
skiwane przez uczniów tytuły laureatów i finalistów olimpiad i 
konkursów przedmiotowych sprawiają, że od lat w prestiżowym 
Rankingu Perspektyw szkoła znajduje się wśród najlepszych li-
ceów w Polsce.
Twórcze działania skutkują mistrzowskimi osiągnięciami sporto-
wymi, udziałem w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, 
organizowaniem debat,  stworzeniem zespołu wokalnego, te-
atralnego, działaniem naszych uczniów w przestrzeni medialnej,  
udziałem w różnych akcjach charytatywnych, w organizacji de-
mokratycznego życia szkoły,  w pracy dziennikarskiej… 

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2021/2022

Klasa Ia lingwistyczno-ekonomiczna z rozszerzonym pro-
gramem  języka angielskiego i geografii,
Klasa Ib matematyczna z rozszerzonym programem mate-
matyki i języka angielskiego, 
Klasa Ic biologiczno-chemiczna z rozszerzonym programem 
nauczania z biologii i chemii, 
Klasa Id społeczno-prawna z rozszerzonym programem na-
uczania języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie.

II Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej

w Inowrocławiu

III Liceum Ogólnokształcące
im. Królowej Jadwigi

w Inowrocławiu

Informacje
 adres: ul. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-25-34  
 e-mail: rekrutacja.konopa@gmail.com
 strona internetowa: www.konopa.pl

Informacje
 adres: ul. Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-54-07
 e-mail: sekretariat3lo@gmail.com
 strona internetowa: www.krolowka.com

Inowrocławski „Gastronomik” to nie tylko szkoła umożliwiająca 
zdobycie ciekawego zawodu, ale dająca możliwość rozwoju zainte-
resowań, przygotowująca do dalszej nauki i pracy.
Najlepszym świadectwem jakości pracy placówki są wysoka zdawal-
ność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  oraz ab-
solwenci, którzy działają prężnie w środowisku zawodowym, pracują  w 
restauracjach i hotelach na terenie całego kraju i poza granicami Polski. 
Zewnętrzne egzaminy zawodowe są  przeprowadzane przez OKE na te-
renie szkoły. Na wniosek absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass 
- Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany 
jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe honorują kraje Unii Europejskiej. 
O swojej szkole uczniowie i absolwenci  mówią, że jest bezpiecz-
na, zadbana, pozwala rozwijać swoje umiejętności. Mamy nowo-
czesne, świetnie wyposażone pracownie gastronomiczne. Zaplecze 
dydaktyczne szkoły jest stale modernizowane.  Zajęcia teoretyczne 
i praktyczna nauka zawodu prowadzona jest pod kierunkiem do-
świadczonej kadry pedagogicznej.

Kierunki:
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik hotelarstwa,
- technik usług kelnerskich,
- technik usług fryzjerskich,

Branżowa Szkoła I stopnia
- kucharz,
- fryzjer,
- piekarz, cukiernik i sprzedawca dla młodocianych pracowników.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu to szkoła z 
70-letnią tradycją. Ze względu na dominację kierunków mechanicznych 
nazywana jest potocznie „Mechanem”.
Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji operator obrabiarek 
skrawających (CNC) - specjaliści technolodzy są fachowcami w obróbce 
skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, 
tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie.
Technik elektryk - fachowiec zorientowany w elektronice, automatyce, 
informatyce, mechanice itp. Współczesna elektrotechnika wykorzystuje 
podstawową wiedzę z zakresu elektryki w połączeniu z innymi dziedzinami. 
Technik mechatronik - nabędzie umiejętności z dziedziny inżynie-
rii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i 
technik komputerowych.
Technik pojazdów samochodowych - uczniowie stają się specja-
listami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, 
a także diagnostyki samochodowej.  Zapotrzebowanie na techników 
pojazdów samochodowych jest coraz większe.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - jest obecnie zatrudniony nie-
mal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych 
oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy ostateczny 
wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych itp.
Elektryk - monter maszyn, urządzeń, instalacji, sieci elektrycznych.
Elektromechanik pojazdów samochodowych - może podjąć pra-
cę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i 
kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcji samochodów i 
części zamiennych itd.
Mechanik pojazdów samochodowych - uczniowie stają się specjali-
stami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a 
także diagnostyki samochodowej.
Operator obrabiarek skrawających - obsługuje i nadzoruje uniwersalne, 
półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, 
frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie.

Zespół Szkół Gastronomiczno -
Hotelarskich im. Genowefy
Jaworskiej w Inowrocławiu

Informacje
 adres: al. Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-44-53
 e-mail: sekretariat@zsp2.com.pl
 strona internetowa: www.zsp2.com.pl

Zespół Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych

w Inowrocławiu 

Informacje
 adres: ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-60-91
 e-mail: zspnr3_inowroclaw@poczta.fm
 strona internetowa: www.zspnr3inowroclaw.pl

Szkoła to nowoczesna instytucja tworząca możliwości rozwoju zawodo-
wego i osobistego.
W jej ofercie znaleźć można kształcenie w następujących zawodach:
- technik ekonomista - absolwent może pracować na różnych stano-
wiskach pracy, do których nabywa umiejętności: agent ubezpieczeniowy, 
analityk finansowy, archiwista, asystent menedżera, bankowiec, doradca 
inwestycyjny, ekonomista, fakturzysta, kadrowiec, księgowy, menedżer, 
pracownik wymiaru sprawiedliwości – sądów,
- technik handlowiec - absolwenci technikum zdobędą wiedzę o po-
trzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, 
technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami, or-
ganizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, języków obcych 
oraz języka obcego zawodowego,
- technik reklamy - absolwenci kierunku technik reklamy mogą podej-
mować pracę w: agencjach reklamowych, do spraw kontaktów z prasą, 
działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlo-
wych, biurach ogłoszeń środków masowego przekazu (prasie, radiu, te-
lewizji), działach promocji i reklamy środków masowego przekazu, agen-
cjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych,
- technik logistyk – może pracować w: przedsiębiorstwach produkcyjnych 
i transportowych, spedycyjnych,  centrach dystrybucyjnych,  urzędach oraz 
służbach mundurowych takich jak wojsko czy policja, agencjach zajmujących 
się organizacją imprez masowych, np. koncertów czy imprez sportowych,
- technik spedytor - kierunek daje możliwość zdobycia bardzo ciekawej 
i atrakcyjnej finansowo pracy między innymi w: firmach transportowych, 
spedycyjnych, kurierskich, urzędach pocztowych, przedsiębiorstwach 
zajmujących się importem i eksportem, agencjach celnych, wolnych ob-
szarach celnych, firmach świadczących usługi transportowe-samochodo-
we, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne, zdobyte kwalifikacje 
i umiejętności można wykorzystać także we własnej firmie spedycyjnej. 

Informacje
 adres: ul. Józefa Krzymińskiego 8, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-353-03-64
 e-mail: rekrutacja@ekonom-ino.pl 
 strona internetowa: www.ekonom-ino.pl

55-letnia obecność na rynku edukacyjnym, dobra opinia, osiągnię-
cia, a przede wszystkim liczba znajdujących pracę absolwentów i 
liczba uczniów kontynuujących naukę na uczelniach wyższych po-
twierdzają, że to szkoła, która gwarantuje jakość i doświadczenie w 
kształceniu zawodowym młodzieży.
Szacuje się, że co drugi absolwent szkoły znajduje pracę w zawo-
dzie. Powiatowe Urzędy Pracy systematycznie oferują miejsca pracy 
budowlańcom. Pracodawcy coraz częściej zatrudniają młodą kadrę 
budowlańców z możliwością rozwoju zawodowego oferując im m.in. 
stypendia na dalsze kształcenie na kierunkach budowlanych. War-
to również wspomnieć o możliwościach jakie stoją przed potencjal-
nych absolwentem. Posiadając np. dyplom technika budownictwa 
można ubiegać się po odbyciu praktyki o uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami wykonując samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie.  Szkoła posiada najnowszy sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe, przestronne sale, pracownie, pełnowymiarową salę 
gimnastyczną, orlik oraz siłownię. Obiekt jest monitorowany, ma do-
brą lokalizację – w centrum Inowrocławia.

Placówka w roku szkolnym 2021/2022
będzie kształciła w zawodach:

- technik budownictwa,
- technik geodeta,
- technik architektury krajobrazu,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- technik renowacji elementów architektury.

Na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia:
- murarz-tynkarz,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- monter stolarki budowlanej.

Informacje
 adres: ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-46-80
 e-mail: sekretariat-zspnr5@o2.pl
 strona internetowa: www.budowlankaino.com

Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Logistycznych

w Inowrocławiu

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Władysława

Sikorskiego w Inowrocławiu

Szkoła w Kobylnikach od dziesiątków lat ma swój udział w kreowaniu 
pozytywnej rzeczywistości. Rolnictwo wpisane jest w jej tożsamość 
od samego początku. Obecnie kształci techników weterynarii, rolni-
ków i leśników.
Dysponuje internatem szkolnym, który jest wyremontowany i do-
brze wyposażony. Zapewnia wyżywienie przygotowywane przez Pa-
łac w Kobylnikach.
Prowadzi kształcenie w klasach technikum dla młodzieży ale również 
dla dorosłych w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych na kie-
runku: rolnictwo i weterynaria.
Do tej pory szkoła wypromowała wielu absolwentów znakomicie re-
alizujących się tak zawodowo jak i prywatnie.
Jej absolwenci często wracają, by z nią współpracować i dzielić się 
swymi osiągnięciami.
W każdą sobotę marca i 
kwietnia szkoła organizu-
je tzw. drzwi otwarte - w 
szkole (z zachowaniem 
reżimu sanitarnego) będzie 
możliwość bezpośredniej 
rozmowy z pojedynczymi, 
dyżurującymi nauczycielami 
i przedstawicielami uczniów 
oraz absolwentów.

Zawody:
- technik weterynarii, 
- technik rolnik, 
- technik leśnik

Informacje
 adres: Kobylniki 3, 88-150 Kruszwica
 telefon: 52-351-55-86
 e-mail: sekretariat@zsw-pk.pl
 strona internetowa: www.zsw-pk.pl

Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy to szkoła z ogromną 
tradycją, starająca się zawsze utrzymywać wysoki poziom kształcenia 
oraz stwarzać przyjazną wszystkim uczniom atmosferę.
Technikum skutecznie kształci młodzież w wielu zawodach i jednocześnie 
przygotowuje do egzaminu zawodowego oraz maturalnego. 
Szkoła branżowa przygotowuje uczniów do bycia fachowcem w wybra-
nym przez siebie zawodzie.
Uczniom wiążącym swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, stwa-
rzamy możliwość przygotowania wojskowego podczas zajęć dodatkowych 
tj. podstawy musztry, zajęć strażackich, strzeleckich oraz samoobrony.
Szkoła dysponuje nowoczesną i stale modernizowaną bazą dydaktyczną 
- są niej wygodne i wyposażone pracownie przedmiotowe oraz zawodo-
we, 4 nowoczesne pracownie informatyczne z dostępem do internetu i 
tablicami multimedialnymi.

Aktualna oferta kształcenia na rok szkolny 2021/2022
Technikum: 
- technik fotografii i multimediów,
- technik handlowiec,
- technik logistyk,
- technik informatyk,
- technik żywienia i usług gastronomicznych.
Liceum Ogólnokształcące - Mundurowe  
Szkoła Branżowa I Stopnia:
- mechanik pojazdów samochodowych,
- kierowca - mechanik,
- fryzjer,
- piekarz,
- cukiernik,
- lakiernik,
- fotograf.

Informacje
 adres: ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica
 telefon: 52-351-60-85
 e-mail: zspkruszwica@wp.pl
 strona internetowa: www.zspkruszwica.pl

Zespół Szkół
im. Kazimierza Wielkiego

w Kruszwicy

Zespół Szkół 
Weterynaryjno-Przyrodniczych 

w Kobylnikach



Siłą inowrocławskiej „Królówki” są głosy i opinie osób w niej uczą-
cych się, będących jej absolwentami, również osób w niej pracują-
cych. Powodem ogromnej popularności tego liceum jest dbałość o 
niepowtarzalność zarówno całej społeczności szkolnej jak i rozkwi-
tających tu indywidualności.
To miejsce dobrej energii - poczuł ją każdy, kto przespacerował 
się kiedykolwiek przestronnymi i wypełnionymi ciekawymi ludźmi 
korytarzami pięknego gmachu szkoły.
III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi znakomicie za-
rysowuje przed młodzieżą ścieżki przyszłości, dbając jednocześnie 
nie tylko o wysoki poziom edukacji, ale także o – jakże ważną dla 
młodego człowieka – atmosferę przyjaźni. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom przyszłych licealistów (a później studentów, ludzi 
pasji, ludzi uśmiechniętych). 

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2021/2022

Klasa a – humanistyczna. Rozszerzenia: język polski, historia, 
język angielski.
Klasa b – lingwistyczna. Rozszerzenia: język angielski, geografia, 
język polski / drugi język obcy.
Klasa c – społeczna. Rozszerzenia: geografia, wiedza o społe-
czeństwie, język polski / język angielski.
Klasa d – ogólna z możliwością realizacji jednej z dwóch ścieżek. 
Rozszerzenia: biologia, informatyka, chemia, matematyka, język 
angielski.

Szkoła, w której tradycją stało się łączenie wysokiego poziomu 
nauczania z wyjątkową atmosferą szkoły. - Wiemy jak ważne z 
perspektywy przyszłości naszych uczniów jest dobre przygoto-
wanie do egzaminu maturalnego, dlatego dbamy o jakość na-
uczania - deklaruje kadra pedagogiczna „Konopy”.
Wysokie wyniki zdanych egzaminów maturalnych, a także uzy-
skiwane przez uczniów tytuły laureatów i finalistów olimpiad i 
konkursów przedmiotowych sprawiają, że od lat w prestiżowym 
Rankingu Perspektyw szkoła znajduje się wśród najlepszych li-
ceów w Polsce.
Twórcze działania skutkują mistrzowskimi osiągnięciami sporto-
wymi, udziałem w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, 
organizowaniem debat,  stworzeniem zespołu wokalnego, te-
atralnego, działaniem naszych uczniów w przestrzeni medialnej,  
udziałem w różnych akcjach charytatywnych, w organizacji de-
mokratycznego życia szkoły,  w pracy dziennikarskiej… 

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2021/2022

Klasa Ia lingwistyczno-ekonomiczna z rozszerzonym pro-
gramem  języka angielskiego i geografii,
Klasa Ib matematyczna z rozszerzonym programem mate-
matyki i języka angielskiego, 
Klasa Ic biologiczno-chemiczna z rozszerzonym programem 
nauczania z biologii i chemii, 
Klasa Id społeczno-prawna z rozszerzonym programem na-
uczania języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie.

II Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej

w Inowrocławiu

III Liceum Ogólnokształcące
im. Królowej Jadwigi

w Inowrocławiu

Informacje
 adres: ul. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-25-34  
 e-mail: rekrutacja.konopa@gmail.com
 strona internetowa: www.konopa.pl

Informacje
 adres: ul. Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-54-07
 e-mail: sekretariat3lo@gmail.com
 strona internetowa: www.krolowka.com

Inowrocławski „Gastronomik” to nie tylko szkoła umożliwiająca 
zdobycie ciekawego zawodu, ale dająca możliwość rozwoju zainte-
resowań, przygotowująca do dalszej nauki i pracy.
Najlepszym świadectwem jakości pracy placówki są wysoka zdawal-
ność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  oraz ab-
solwenci, którzy działają prężnie w środowisku zawodowym, pracują  w 
restauracjach i hotelach na terenie całego kraju i poza granicami Polski. 
Zewnętrzne egzaminy zawodowe są  przeprowadzane przez OKE na te-
renie szkoły. Na wniosek absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass 
- Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany 
jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe honorują kraje Unii Europejskiej. 
O swojej szkole uczniowie i absolwenci  mówią, że jest bezpiecz-
na, zadbana, pozwala rozwijać swoje umiejętności. Mamy nowo-
czesne, świetnie wyposażone pracownie gastronomiczne. Zaplecze 
dydaktyczne szkoły jest stale modernizowane.  Zajęcia teoretyczne 
i praktyczna nauka zawodu prowadzona jest pod kierunkiem do-
świadczonej kadry pedagogicznej.

Kierunki:
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik hotelarstwa,
- technik usług kelnerskich,
- technik usług fryzjerskich,

Branżowa Szkoła I stopnia
- kucharz,
- fryzjer,
- piekarz, cukiernik i sprzedawca dla młodocianych pracowników.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu to szkoła z 
70-letnią tradycją. Ze względu na dominację kierunków mechanicznych 
nazywana jest potocznie „Mechanem”.
Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji operator obrabiarek 
skrawających (CNC) - specjaliści technolodzy są fachowcami w obróbce 
skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, 
tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie.
Technik elektryk - fachowiec zorientowany w elektronice, automatyce, 
informatyce, mechanice itp. Współczesna elektrotechnika wykorzystuje 
podstawową wiedzę z zakresu elektryki w połączeniu z innymi dziedzinami. 
Technik mechatronik - nabędzie umiejętności z dziedziny inżynie-
rii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i 
technik komputerowych.
Technik pojazdów samochodowych - uczniowie stają się specja-
listami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, 
a także diagnostyki samochodowej.  Zapotrzebowanie na techników 
pojazdów samochodowych jest coraz większe.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - jest obecnie zatrudniony nie-
mal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych 
oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy ostateczny 
wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych itp.
Elektryk - monter maszyn, urządzeń, instalacji, sieci elektrycznych.
Elektromechanik pojazdów samochodowych - może podjąć pra-
cę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i 
kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcji samochodów i 
części zamiennych itd.
Mechanik pojazdów samochodowych - uczniowie stają się specjali-
stami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a 
także diagnostyki samochodowej.
Operator obrabiarek skrawających - obsługuje i nadzoruje uniwersalne, 
półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, 
frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie.

Zespół Szkół Gastronomiczno -
Hotelarskich im. Genowefy
Jaworskiej w Inowrocławiu

Informacje
 adres: al. Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-44-53
 e-mail: sekretariat@zsp2.com.pl
 strona internetowa: www.zsp2.com.pl

Zespół Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych

w Inowrocławiu 

Informacje
 adres: ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-60-91
 e-mail: zspnr3_inowroclaw@poczta.fm
 strona internetowa: www.zspnr3inowroclaw.pl

Szkoła to nowoczesna instytucja tworząca możliwości rozwoju zawodo-
wego i osobistego.
W jej ofercie znaleźć można kształcenie w następujących zawodach:
- technik ekonomista - absolwent może pracować na różnych stano-
wiskach pracy, do których nabywa umiejętności: agent ubezpieczeniowy, 
analityk finansowy, archiwista, asystent menedżera, bankowiec, doradca 
inwestycyjny, ekonomista, fakturzysta, kadrowiec, księgowy, menedżer, 
pracownik wymiaru sprawiedliwości – sądów,
- technik handlowiec - absolwenci technikum zdobędą wiedzę o po-
trzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, 
technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami, or-
ganizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, języków obcych 
oraz języka obcego zawodowego,
- technik reklamy - absolwenci kierunku technik reklamy mogą podej-
mować pracę w: agencjach reklamowych, do spraw kontaktów z prasą, 
działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlo-
wych, biurach ogłoszeń środków masowego przekazu (prasie, radiu, te-
lewizji), działach promocji i reklamy środków masowego przekazu, agen-
cjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych,
- technik logistyk – może pracować w: przedsiębiorstwach produkcyjnych 
i transportowych, spedycyjnych,  centrach dystrybucyjnych,  urzędach oraz 
służbach mundurowych takich jak wojsko czy policja, agencjach zajmujących 
się organizacją imprez masowych, np. koncertów czy imprez sportowych,
- technik spedytor - kierunek daje możliwość zdobycia bardzo ciekawej 
i atrakcyjnej finansowo pracy między innymi w: firmach transportowych, 
spedycyjnych, kurierskich, urzędach pocztowych, przedsiębiorstwach 
zajmujących się importem i eksportem, agencjach celnych, wolnych ob-
szarach celnych, firmach świadczących usługi transportowe-samochodo-
we, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne, zdobyte kwalifikacje 
i umiejętności można wykorzystać także we własnej firmie spedycyjnej. 

Informacje
 adres: ul. Józefa Krzymińskiego 8, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-353-03-64
 e-mail: rekrutacja@ekonom-ino.pl 
 strona internetowa: www.ekonom-ino.pl

55-letnia obecność na rynku edukacyjnym, dobra opinia, osiągnię-
cia, a przede wszystkim liczba znajdujących pracę absolwentów i 
liczba uczniów kontynuujących naukę na uczelniach wyższych po-
twierdzają, że to szkoła, która gwarantuje jakość i doświadczenie w 
kształceniu zawodowym młodzieży.
Szacuje się, że co drugi absolwent szkoły znajduje pracę w zawo-
dzie. Powiatowe Urzędy Pracy systematycznie oferują miejsca pracy 
budowlańcom. Pracodawcy coraz częściej zatrudniają młodą kadrę 
budowlańców z możliwością rozwoju zawodowego oferując im m.in. 
stypendia na dalsze kształcenie na kierunkach budowlanych. War-
to również wspomnieć o możliwościach jakie stoją przed potencjal-
nych absolwentem. Posiadając np. dyplom technika budownictwa 
można ubiegać się po odbyciu praktyki o uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami wykonując samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie.  Szkoła posiada najnowszy sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe, przestronne sale, pracownie, pełnowymiarową salę 
gimnastyczną, orlik oraz siłownię. Obiekt jest monitorowany, ma do-
brą lokalizację – w centrum Inowrocławia.

Placówka w roku szkolnym 2021/2022
będzie kształciła w zawodach:

- technik budownictwa,
- technik geodeta,
- technik architektury krajobrazu,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- technik renowacji elementów architektury.

Na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia:
- murarz-tynkarz,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- monter stolarki budowlanej.

Informacje
 adres: ul. Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-46-80
 e-mail: sekretariat-zspnr5@o2.pl
 strona internetowa: www.budowlankaino.com

Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Logistycznych

w Inowrocławiu

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Władysława

Sikorskiego w Inowrocławiu

Szkoła w Kobylnikach od dziesiątków lat ma swój udział w kreowaniu 
pozytywnej rzeczywistości. Rolnictwo wpisane jest w jej tożsamość 
od samego początku. Obecnie kształci techników weterynarii, rolni-
ków i leśników.
Dysponuje internatem szkolnym, który jest wyremontowany i do-
brze wyposażony. Zapewnia wyżywienie przygotowywane przez Pa-
łac w Kobylnikach.
Prowadzi kształcenie w klasach technikum dla młodzieży ale również 
dla dorosłych w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych na kie-
runku: rolnictwo i weterynaria.
Do tej pory szkoła wypromowała wielu absolwentów znakomicie re-
alizujących się tak zawodowo jak i prywatnie.
Jej absolwenci często wracają, by z nią współpracować i dzielić się 
swymi osiągnięciami.
W każdą sobotę marca i 
kwietnia szkoła organizu-
je tzw. drzwi otwarte - w 
szkole (z zachowaniem 
reżimu sanitarnego) będzie 
możliwość bezpośredniej 
rozmowy z pojedynczymi, 
dyżurującymi nauczycielami 
i przedstawicielami uczniów 
oraz absolwentów.

Zawody:
- technik weterynarii, 
- technik rolnik, 
- technik leśnik

Informacje
 adres: Kobylniki 3, 88-150 Kruszwica
 telefon: 52-351-55-86
 e-mail: sekretariat@zsw-pk.pl
 strona internetowa: www.zsw-pk.pl

Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy to szkoła z ogromną 
tradycją, starająca się zawsze utrzymywać wysoki poziom kształcenia 
oraz stwarzać przyjazną wszystkim uczniom atmosferę.
Technikum skutecznie kształci młodzież w wielu zawodach i jednocześnie 
przygotowuje do egzaminu zawodowego oraz maturalnego. 
Szkoła branżowa przygotowuje uczniów do bycia fachowcem w wybra-
nym przez siebie zawodzie.
Uczniom wiążącym swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, stwa-
rzamy możliwość przygotowania wojskowego podczas zajęć dodatkowych 
tj. podstawy musztry, zajęć strażackich, strzeleckich oraz samoobrony.
Szkoła dysponuje nowoczesną i stale modernizowaną bazą dydaktyczną 
- są niej wygodne i wyposażone pracownie przedmiotowe oraz zawodo-
we, 4 nowoczesne pracownie informatyczne z dostępem do internetu i 
tablicami multimedialnymi.

Aktualna oferta kształcenia na rok szkolny 2021/2022
Technikum: 
- technik fotografii i multimediów,
- technik handlowiec,
- technik logistyk,
- technik informatyk,
- technik żywienia i usług gastronomicznych.
Liceum Ogólnokształcące - Mundurowe  
Szkoła Branżowa I Stopnia:
- mechanik pojazdów samochodowych,
- kierowca - mechanik,
- fryzjer,
- piekarz,
- cukiernik,
- lakiernik,
- fotograf.

Informacje
 adres: ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica
 telefon: 52-351-60-85
 e-mail: zspkruszwica@wp.pl
 strona internetowa: www.zspkruszwica.pl

Zespół Szkół
im. Kazimierza Wielkiego

w Kruszwicy

Zespół Szkół 
Weterynaryjno-Przyrodniczych 

w Kobylnikach



GAZETA      EDUKACYJNA
Rekrutacyjny dodatek Powiatu Inowrocławskiego dla absolwentów szkół podstawowych.

Drodzy Uczniowie klas VIII 
 Szkół Podstawowych

z Powiatu Inowrocławskiego!

 Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 
do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Ino-
wrocławskim rozpoczęta! Prezentujemy „Gaze-
tę edukacyjną”, która pozwoli Wam – Drodzy 
Uczniowie zorientować się w tym, co oferują 
nasze szkoły ponadpodstawowe. 

marzec 2021 r.

 Jak wygląda oferta edukacyjna powiatowych szkół? 
Jest bogata, ciekawa, przedstawia konkretne kierunki, które 
pozwolą Wam rozwijać pasje, zainteresowania, zgłębiać wiedzę 
pod okiem znakomitych, wykwalifikowanych pedagogów. Mamy 
się czym chwalić, i to czynimy.
 Nasze szkoły mają nowoczesną bazę edukacyjno-wycho-
wawczą, z doskonale przygotowanym zapleczem w postaci pra-
cowni do nauki poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Katalog 
ten jest szeroki, od techników weterynarii, żywienia i usług ga-
stronomicznych, mechatroniki, ekonomistów, handlowców, spe-
dytorów, informatyków, mechaników pojazdów samochodowych, 
elektryków, rolników, po klasy lingwistyczne, społeczno-prawne, 
biologiczno-chemiczne czy profile mundurowe. Do dyspozycji są 
nowoczesne obiekty sportowe – boiska, hale, sale i siłownie. 
 Nasze szkoły utrzymują wysoki poziom kształcenia 
oraz stwarzają przyjazną atmosferę. Dbają  o zainteresowania 

swoich wychowanków i te edukacyjne, i sportowe, i wiele innych. 
Najlepiej świadczą o tym sukcesy odnoszone przez uczniów na wie-
lu płaszczyznach. Jesteśmy z nich dumni. Wierzę, że Wy, Drodzy 
Uczniowie, wybierając jedną z naszych szkół jako kolejny etap swo-
jej edukacji, będziecie osiągać wysokie wyniki.  
 Sytuacja epidemiczna nie pozwala nam obecnie na wyjście 
z tradycyjną ofertą w formie zorganizowania Targów Edukacyjnych. 
Niewątpliwie ta formuła byłaby dla wszystkich najwygodniejsza. Bez-
pośredni kontakt ze starszymi kolegami, uczniami klas szkół ponadpod-
stawowych, pozwoliłby Wam na rozmowy, wymianę uwag, rozwianie 
wątpliwości. Szkołom – na zaprezentowanie swoich propozycji, wzbo-
gaconych pokazami czy innymi ciekawymi dla Was formami. 
 Dbając o zdrowie nas wszystkich i respektując obostrzenia 
sanitarne, w formie e-gazetki chcemy Wam pomóc w wyborze od-
powiedniej szkoły ponadpodstawowej. Podpowiadamy, zachęcamy. 
Wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom.  W bogatej ofercie 
znajdziecie kierunek, zgodny z Waszymi zainteresowaniami, który 
przygotuje Was do konkretnego zawodu bądź pozwoli kontynuować 
naukę na poziomie studiów wyższych.  
 Edukacja uczniów jest naszym priorytetem. Szkoły ponad-
podstawowe z Powiatu Inowrocławskiego to szkoły z tradycją i misją. 
Są do Waszej dyspozycji, służą radą i pomocą. 
 Życzę dobrych wyborów i pomyślności w nauce.

Wiesława Pawłowska
Starosta Inowrocławski

Najstarsza szkoła na Kujawach, która w 2020 roku święto-
wała swoje 165-lecie. W gronie swoich absolwentów i wy-
chowanków ma wielu zasłużonych Polaków.
Szkoła - hołdując swym tradycjom – pozostaje równocze-
śnie otwarta na świat i wszelkie nowości. Dzięki temu jest 
nie tylko placówką oświatową, ale także ważnym czynnikiem 
kujawskiego dziedzictwa kulturowego oraz ośrodkiem wy-
dawniczym i opiniotwórczym, działającym aktywnie na rzecz 
miejscowego społeczeństwa. 
Od lat „Kasprowicz” znajduje się na szczycie rankingu mie-
sięcznika Perspektywy. W tym roku zajął 3. miejsce w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim w rankingu olimpijskim (65. 
miejsce w kraju) oraz 11. miejsce w województwie w rankin-
gu ogólnym (239. miejsce w kraju).
Dodając do tego stuprocentową zdawalność matur, śmia-
ło można stwierdzić, że „Kasprowicz” to najskuteczniejsza 
szkoła w naszym regionie w przygotowaniach do rekrutacji 
na prestiżowe kierunki studiów.

Profile:

- klasa lingwistyczna (dwujęzyczna) z rozszerzonym języ-
kiem angielskim i hiszpańskim,
- klasa matematyczno-informatyczna z rozszerzonym języ-
kiem angielskim,
- klasa medyczna (rozszerzone: biologia i chemia),
- nowa klasa o profilu: cyberbezpieczeństwo – w ra-
mach programu „CYBER.MIL z klasą” (rozszerzone: 
matematyka, informatyka),
- klasa społeczno-prawna z elementami amerykanistyki 
(rozszerzone: historia, wos).

Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w 
Inowrocławiu od lat utrzymuje wysoki poziom. Technikum sku-
tecznie kształci młodzież w wielu zawodach i jednocześnie przy-
gotowuje do egzaminu maturalnego. Od lat jest liderem wśród 
szkół województwa kujawsko-pomorskiego i zajmuje czołowe 
miejsca w rankingu, w którym brana jest pod uwagę zdawal-
ność egzaminów maturalnych, egzaminów zawodowych i suk-
cesy w olimpiadach.
W IV Liceum Ogólnokształcącym (mundurowym),  uczniowie 
zdobywają nie tylko wykształcenie ogólnokształcące, ale pod-
czas specjalistycznych zajęć edukacyjnych mają możliwość 
przygotowania się do podjęcia pracy w zawodzie strażaka lub 
policjanta. 
Uczniowie „Chemika” znajdują się wśród laureatów i finali-
stów olimpiad, konkursów przedmiotowych, zawodów spor-
towych oraz otrzymują stypendia naukowe. Szkoła dysponu-
je nowoczesną i stale modernizowaną bazą dydaktyczną - są 
w niej pracownie specjalistyczne i gabinety multimedialne z 
dostępem do Internetu i tablicami interaktywnymi. Dbający 
o rozwój fizyczny mają do dyspozycji dwie sale gimnastycz-
ne, siłownię, salę do tenisa stołowego oraz boisko „Orlik”.

Absolwentów szkół podstawowych szkoła zaprasza do Tech-
nikum w zawodach:
- technik analityk,
- technik teleinformatyk,
- technik elektronik, 
- technik informatyk.
IV Liceum Ogólnokształcącego:
- klasa pożarnicza, 
- klasa policyjna.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kasprowicza

z Oddziałami Dwujęzycznymi

Zespół Szkół Chemiczno-
Elektronicznych im. Jana Pawła II 

w Inowrocławiu 

Jaką szkołę wybrać?

Informacje
 adres: ul. Poznańska 345, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-353-72-10, tel. kom. 512-282-061
 e-mail: sek@zsp1-inowr.internetdsl.pl
 strona internetowa: www.zsp1ino.pl

Informacje
 adres: ul. 3 Maja 11/13, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-22-07
 e-mail: szkola@kasprowicz.az.pl
 strona internetowa: www.kasprowicz.az.pl

Szkoła z 75-letnią historią łącząca tradycję z nowoczesnością, dynamizm 
z rozwojem. Posiada swój niepowtarzalny klimat i atmosferę, a każdy 
dzień spędzony w jej murach przynosi wymierne korzyści w postaci roz-
woju osobistego. 
- Naszym uczniom przekazujemy wiedzę z przedmiotów ogólnokształ-
cących, kształcimy ich w zakresie przedmiotów zawodowych, a ponadto 
realizujemy projekty unijne dające szanse zdobycia dodatkowych kwalifi-
kacji i bezpłatnych uprawnień - deklaruje kadra nauczycielska.
Szkoła zapewnia uczniom pomoc pedagoga i doradcy zawodowego, a w 
razie potrzeby realizuje nauczanie indywidualne.
Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - w zależności 
od zainteresowań można wybrać specjalność: odnawialne źródła ener-
gii oraz rolnictwo precyzyjne. Po ukończeniu szkoły można pracować na 
własny rachunek lub jako menadżer zarządzający flotą maszyn i gospo-
darstwem. Można być przedstawicielem handlowym sprzętu rolniczego 
lub jego serwisantem.
Technikum rolnicze - przygotuje do prowadzenia gospodarstwa lub fir-
my z zakresu usług dla rolnictwa i branż okołorolniczych. Można wybrać 
specjalność z zakresu przetwórstwa  rolno-spożywczego, zakładania i 
utrzymania terenów zielonych lub zoofizjoterapii.
Technikum żywienia i usług gastronomicznych - w zależności od 
zainteresowań można wybrać specjalność:  trener personalny do spraw 
żywienia oraz slow food.
Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo-obronnym (oddział 
przygotowania wojskowego) - podstawy musztry, strzelania, szkolenia 
taktycznego i poligonowego. Nauka różnych technik samoobrony i sztuk 
walki, pokonywania przeszkód terenowych czy ratownictwa. Można zdo-
być uprawnienia płetwonurka, skoczka spadochronowego. Perspektywy i 
możliwości absolwentów klasy sportowo-obronnej są różnorodne - wszel-
kie służby mundurowe, cywilne, uczelnie wyższe.

Zespół Szkół
im. Jana Pawła II

w Kościelcu

Informacje
 adres: Kościelec 125, 88-170 Pakość
 telefon: 52-351-11-30  
 e-mail: zsp@koscielec.pl
 strona internetowa: www.koscielec.pl

W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I 
Stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
Rekrutacja uczniów odbywa się cały rok. Podstawą przyjęcia jest 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawno-
ścią intelektualną wydanego przez poradnię psychologiczno-peda-
gogiczną.
W Branżowej Szkole I stopnia uczniowie mogą się kształcić w za-
wodach:
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
- sprzedawca,
- stolarz,
- kucharz,
- cukiernik,
- piekarz,
- ślusarz.
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów kucharz i cu-
kiernik.
Placówka ma bardzo wysoki poziom zdawalności egzaminów zawo-
dowych dzięki indywidualnej pracy z uczniem i dostosowaniu wyma-
gań do jego możliwości. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy to jedyna na terenie 
powiatu forma kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej z 
umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi.

Zespół Szkół
im. M. Kotańskiego

w Inowrocławiu 

Informacje
 adres: ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-28-36
 e-mail: inospec@wp.pl
 strona internetowa: www.inokotan.pl

Centrum Kształcenia
Zawodowego

w Inowrocławiu

To placówka prowadząca praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, a jej nadrzędnym zadaniem jest realizowanie zajęć 
praktycznych w ramach umów podpisanych ze szkołami zawodowymi.
CKZ posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do szkolenia spa-
waczy oraz Akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do 
prowadzenia działalności kursowej. Dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, 
nowocześnie wyposażonymi pracowniami i salami zajęć praktycznych. 
Zaprasza wszystkich chętnych absolwentów szkół podstawowych, którzy 
chcą zdobyć atrakcyjny zawód lub dobrze przygotować się do studiów na 
uczelniach technicznych.

CKZ kształci w następujących zawodach:
- technik elektronik,
- technik elektryk,
- technik mechanik na podbudowie kwalifikacji operator obrabiarek skra-
wających,
- technik pojazdów samochodowych,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- technik teleinformatyk,
- technik mechatronik.

Kursy:
- kwalifikacyjny na uprawnienia elektryczne do 1kV do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń elektrycznych w zakresie obsługi, konserwacji i 
montażu,
-  spawania gazowego acetylenowo - tlenowego, metodami MAG oraz 
TIG, spawania łukowego elektrodą otuloną,
- kursy kwalifikacyjne (KKZ) adresowane do osób dorosłych, zaintereso-
wanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych,
- kursy komercyjne w specjalnościach mechanicznych i elektrycznych.

Informacje
 adres: ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-30-06
 e-mail: ckpino@poczta.onet.pl
 strona internetowa: www.ckzino.pl

kształcenie średnie, zdobyć zawód lub przekwalifikować się. 

Na rok szkolny 2021/2022 prowadzona będzie rekrutacja do na-
stępujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące (4-letnie) wieczorowe lub zaoczne
        
Szkoła Policealna (zaocznie) w zawodach:
- technik administracji  - cykl kształcenia (2 lata), 
- technik BHP - cykl kształcenia (1,5 roku).   

Szkoła Branżowa II stopnia (dla absolwentów szkoły branżowej I 
st. i absolwentów ZSZ) w zawodach:
- technik żywienia i usług gastronomicznych (2 lata),
- technik usług fryzjerskich (2 lata),
- technik pojazdów samochodowych (2 lata).

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (zaocznie) w zawodach:
- technik logistyk,  
- technik spedytor.

Zajęcia w trybie wieczorowym – 3 dni w tygodniu (15.10 - 20.15).
Zajęcia w trybie zaocznym - piątek 13:30 - 20:15, sobota 8:00 - 
16:25.

Informacje
 adres: ul. Średnia 9, 88-100 Inowrocław
 telefon: 52-357-28-05
 e-mail: sekretariat@cku-ino.com.pl
 strona internetowa: www.cku-ino.com.pl

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego  im. Stefana

Żeromskiego w Inowrocławiu

Szkoła to szansa dla niepełnosprawnych 
intelektualnie i przyjazne miejsce dla roz-
woju i kształcenia dzieci.

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 
Stefana Żeromskiego  od 76 lat kształci 
dorosłych, pomagając im uzyskać wy-


