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OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ POWIATU 

DRAWSKIEGO 
 

❖ ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZAPLINKU 

❖ ZESPÓŁ SZKÓŁ W DRAWSKU POMORSKIM 

❖ ZESPÓŁ SZKÓŁ W KALISZU POMORSKIM 

❖ ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZŁOCIEŃCU 

❖ ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-

TERAPEUTYCZNYCH W BOBROWIE 
 

 

 



str. 3 
 

 

 

              ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZAPLINKU 

 
 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 4 
 

 

Absolwent szkoły podstawowej może kontynuować naukę w LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM na jednym z trzech profili: 

 
KLASA DZIENNIKARSKO-PRAWNA - przedmioty rozszerzone: język polski, historia lub wos 

 

KLASA AKADEMICKO-INFORMATYCZNA - przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka 
lub język angielski 

 

KLASA RATOWNICZO- MEDYCZNA - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia lub matematyka 

 

 

TECHNIKUM 

TECHNIK MECHATRONIK  
Mechatronika to połączenie kilku zawodów: mechanika, elektronika i informatyka. Technik mechatronik oferuje 

edukację na wysokim poziomie. Do dyspozycji uczniów: pracownia mechatroniczna, pracownia informatyczna, praktyki 
zawodowe w firmie RIMASTER POLAND pod okiem doświadczonych inżynierów. 
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TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 

Lubisz podróżować, planować, organizować? Jesteś otwarty na nowe wyzwania i znajomości? Interesujesz się 
geografią? Chciałbyś w przyszłości być menedżerem i pracować w biznesie turystycznym? Ten kierunek jest idealny dla Ciebie.  

Do dyspozycji uczniów: nowoczesna pracowania geograficzno-turystyczna, szkolenia przygotowujące do pracy pilota 
wycieczek krajowych i zagranicznych, wykłady uniwersyteckie z dziedziny turystyki, wycieczki szkolne krajowe i zagraniczne, 
praktyki zawodowe w obiektach i instytucjach związanych z turystyką, udział w projektach Erasmus+ 

 

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 
Lubisz majsterkować? Nie boisz się wyzwań? Jesteś kreatywny? Czekamy na Ciebie  

Nauczysz się organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, będziesz 

wykonywał wyroby z drewna i nauczysz się naprawiać, a także konserwować wyroby stolarskie. Technik technologii drewna 

potrafi obsługiwać programy stosowane przy projektowaniu mebli i tego właśnie nauczysz się na lekcjach praktycznej nauki 

zawodu.  

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH  

Lubisz przygody ze sztuką kulinarną? Dbasz o zdrowe odżywianie? Chcesz samodzielnie prowadzić działalność 
gastronomiczną? Pragniesz poznać zasady racjonalnego żywienia? Interesuje się dietetyką? Czekamy na Ciebie  

Nauczysz się przygotowywać dekoracje potraw i napojów, układania i oceny jadłospisów, stosowania technik 
nakrywania stołów, organizacji imprez okolicznościowych, obsługi specjalistycznych programów komputerowych, 
stosowania zasad żywienia dietetycznego. 

 

 



str. 6 
 

 
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
Co powinieneś wiedzieć? Nauka trwa 3 lata (I stopień); wybierz zawód z oferty szkoły, w trakcie nauki zdajesz egzaminy                    

z kwalifikacji danego zawodu. Po każdym zdanym egzaminie otrzymujesz świadectwo kwalifikacyjne. Gdy zdasz wszystkie 
egzaminy i ukończysz szkołę, otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa 
się u pracodawcy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Twoimi rodzicami i pracodawcą. Możesz uzupełnić wykształcenie 
średnie, wybierając Branżową Szkołę II Stopnia, po której zdajesz maturę.  

Oferujemy zawody: STOLARZ, ŚLUSARZ, OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH, FRYZJER, MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH, SPRZEDAWCA, KUCHARZ 

W tym roku szkolnym kontynuowany jest tzw. nabór elektroniczny.   
 Link do systemu naboru elektronicznego powiatdrawski.edu.com.pl/kandydat 

 
Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się ze szkołą:   

• telefonicznie: 94 375 52 65 
• e -mail: sekretariat@zsczaplinek.edu.pl 
• osobiście: sekretariat Zespołu Szkół w Czaplinku, ul. Grunwaldzka 1. 

 
Strona szkoły: https://zsczaplinek.edu.pl/ 

 

http://powiatdrawski.edu.com.pl/kandydat?fbclid=IwAR1xaWRHW57bvH574cloPXpbffFoh9W6NwnV5PV_W8lvfpompwFPqwnHCTY
mailto:sekretariat@zspczaplinek.edu.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W DRAWSKU 
POMORSKIM 
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

KLASA OGÓLNA Z ROZSZERZONYMI JĘZYKAMI - przedmioty rozszerzone: j. angielski, wos 

 

KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA – przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka 

 

KLASA HUMANISTYCZNO – PRAWNA - przedmioty rozszerzone: j. polski, historia 

 

KLASA RATOWNICZO – MEDYCZNA – przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski 

 

TECHNIKUM 

TECHNIK REKLAMY  

Ósmoklasisto! Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się: na czym polega fenomen Facebook-a, dlaczego filmy przerywane są 
reklamami, czym tak naprawdę kierujesz się kupując nowy model telefonu, dlaczego sportowcy tyle zarabiają, po co płacisz 
dwa razy tyle za koszulkę ze znanym logo, dlaczego celebryci kochają Photoshopa? 
Jeśli TAK, to Technik reklamy jest kierunkiem dla Ciebie! 
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TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH  

Ósmoklasisto, jeśli żywność i sporządzanie potraw są Twoją pasją, odznaczasz się zdolnościami manualnymi, 
odpowiedzialnością, wysoką kulturą osobistą i poczuciem estetyki oraz charakteryzuje Cię: kreatywność, umiejętność pracy 
w zespole, otwartość, spostrzegawczość oraz dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne 
To idealny kierunek dla ciebie!!! 

 
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  
 
Ósmoklasisto! Jeśli wykazujesz zainteresowania techniczne oraz motoryzacyjne to technik pojazdów samochodowych jest 
kierunkiem dla Ciebie! 
Wybierając ten kierunek będziesz umiał: wykonywać operacje z zakresu obróbki i łączenia materiałów, odczytywać rysunki 
techniczne i schematy elektryczne i elektroniczne, oceniać stan techniczny samochodów z zastosowaniem metod 
diagnostycznych, wykonywać obsługę techniczną oraz naprawę pojazdów samochodowych, sporządzać kalkulację kosztów 
obsługi i naprawy samochodów, posługiwać się oprogramowaniem komputerowym dotyczącym eksploatacji samochodów, 
porozumiewać się w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych. 

 

TECHNIK HOTELARSTWA  

Jeśli praca z ludźmi jest Twoją pasją, odznaczasz się wysoką kulturą osobistą, odpowiedzialnością i gościnnością 
oraz charakteryzuje Cię: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, otwartość, spostrzegawczość, 
umiejętność koncentracji i podzielność uwagi, wyobraźnia, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji  
To idealny kierunek dla ciebie!!! 
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TECHNIK INFORMATYK 

Technik informatyk w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu: montowania oraz eksploatacji systemów 
komputerowych i urządzeń peryferyjnych; wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych; projektowania, 
tworzenia, administracji i użytkowania baz danych; programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych; 
projektowania, tworzenia i administracji stronami www i systemami zarzadzania treścią. 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

KLASA WIELOZAWODOWA 

M.IN. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MECHANIK MOTOCYKLOWY, LAKIERNIK, CUKIERNIK, 
PIEKARZ, SPRZEDAWCA, FRYZJER, KUCHARZ, ŚLUSARZ… 

W tym roku szkolnym kontynuowany jest tzw. nabór elektroniczny.   
 Link do systemu naboru elektronicznego powiatdrawski.edu.com.pl/kandydat 

 
Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się ze szkołą:   

• telefonicznie: 94 36 326 42 
• e -mail: sekretariat@zspdrawsko.dlaedu.pl 
• osobiście: sekretariat Zespołu Szkół w Drawsku Pom., ul. Połczyńska 7. 

Strona szkoły: https://zspdrawsko.edupage.org/ 
 

http://powiatdrawski.edu.com.pl/kandydat?fbclid=IwAR1xaWRHW57bvH574cloPXpbffFoh9W6NwnV5PV_W8lvfpompwFPqwnHCTY
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PAMIĘCI OFIAR 
TERRORYZMU 11 WRZEŚNIA 2001 R. W KALISZU 

POMORSKIM 

 

TWOJA SZKOŁA, TWOJA PRZYSZŁOŚĆ 

                          

 

Wycieczki i konkursy. Młodzieżowe działania. Wydarzenia artystyczne. Niezapomniane zabawy.  

Przyjazna atmosfera. Sportowe emocje. 
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

KLASA MEDYCZNO-POLITECHNICZNA – przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka, chemia 
lub fizyka 
 
KLASA WOJSKOWA (Oddział Przygotowania Wojskowego) - przedmioty rozszerzone: geografia, 
wiedza o społeczeństwie, język angielski 
 
KLASA POLICYJNO-PENITENCJARNA - przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza                                              
o społeczeństwie, język angielski 
 
 

KLASA DWUJĘZYCZNA - przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia, drugi język 
obcy na poziomie podstawowym – hiszpański  
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TECHNIKUM 

TECHNIK INFORMATYK 

Patronat Akademii Morskiej w Szczecinie. Dodatkowe zajęcia na AM w Szczecinie i PWSZ w Wałczu m.in. z programowania, 
symulatorów komputerowych, obsługi drukarki 3D, informatyki w przemyśle. Przedmioty zawodowe realizowane w dwóch 
nowoczesnych pracowniach informatycznych. Przygotowanie do pracy i studiów na kierunkach IT oraz na PWSZ i Akademii 
Morskiej. Matematyka realizowana w zakresie rozszerzonym. 

 
W tym roku szkolnym kontynuowany jest tzw. nabór elektroniczny.   

 Link do systemu naboru elektronicznego powiatdrawski.edu.com.pl/kandydat 
 
Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się ze szkołą:   

• telefonicznie: 94 36 163 56 
• e -mail: sekretariat@zspkaliszpom.dlaedu.pl 
• osobiście: sekretariat Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim., ul. Wolności 20 

 
Strona szkoły: https://zspkalisz.edupage.org/ 

 

http://powiatdrawski.edu.com.pl/kandydat?fbclid=IwAR1xaWRHW57bvH574cloPXpbffFoh9W6NwnV5PV_W8lvfpompwFPqwnHCTY
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. WŁ. ANDERSA   
W ZŁOCIEŃCU 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERS INSPIRUJE  

DO WIELKOŚCI – DOŁĄCZ 

 DO ANDERSA  
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

KLASA WOJSKOWA (Oddział Przygotowania Wojskowego) - przedmioty rozszerzone: historia, j. 

angielski, geografia 

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski 

KLASA LINGWISTYCZNO-HUMANISTYCZNA - przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, 

geografia  

KLASA MATEMATYCZNO-BIZNESOWA - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, 

informatyka 
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

KLASA WIELOZAWODOWA: operator obrabiarek skrawających, ślusarz, elektromechanik, elektryk, mechanik 

pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, tapicer, piekarz, stolarz, 
cukiernik, kucharz, fryzjer, sprzedawca. 
Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do szkoły branżowej, niezależnie od wyniku egzaminu ósmoklasisty, na 
podstawie umowy z pracodawcą o praktycznej nauce zawodu oraz zaświadczenia lekarza medycyny pracy o przydatności do 
zawodu. 
 

 
W tym roku szkolnym kontynuowany jest tzw. nabór elektroniczny.   

 Link do systemu naboru elektronicznego powiatdrawski.edu.com.pl/kandydat 
 
Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się ze szkołą:   

• telefonicznie: 94 36 718 50 
• e -mail: zsp.anders@wp.pl 
• osobiście: sekretariat Zespołu Szkół w Złocieńcu, ul. Okrzei 9. 

 
Strona szkoły: http://zspanders.edu.pl/ 
 

 
 

 

http://powiatdrawski.edu.com.pl/kandydat?fbclid=IwAR1xaWRHW57bvH574cloPXpbffFoh9W6NwnV5PV_W8lvfpompwFPqwnHCTY
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ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-
TERAPEUTYCZNYCH W BOBROWIE 

                                                                                   

 

                                            

 

 

 
 



str. 18 
 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Dla młodzieży w normie intelektualnej z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz ze sprzężeniami. Klasy do 4 
osób. Klasopracownie dostosowane do potrzeb młodzieży z zespołem Aspergera, zajęcia lekcyjne ze specjalistami, 
merytoryczne i profesjonalne przygotowanie do matury, wdrażanie do życia społecznego poprzez podejmowanie 
różnorodnych działań z uczniami innych szkół. 

KLASA HUMANISTYCZNA I MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

Dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie 
odbywa się w klasie wielozawodowej, gdzie maksymalna liczba uczniów to 16 osób. Gwarancja miejsca praktyk – praktyczna 
nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkoleniowych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Drawsku Pomorskim. Teoretyczne przygotowanie zawodowe realizowane jest w postaci kursów zawodowych 
prowadzonych przez wykwalifikowany ośrodek szkoleniowy. 

KLASA WIELOZAWODOWA: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, stolarz, ślusarz 

Skontaktuj się ze szkołą:   
• telefonicznie: 94 36 714 63 
• e -mail: sekretariat@zpetbobrowo.dleedu.pl 
• osobiście: sekretariat ZPE-T w Bobrowie, Bobrowo 7. 

 
Strona szkoły: https://soswbobrowo.edupage.org/  
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W tym roku szkolnym kontynuowany jest tzw. nabór elektroniczny do szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Drawski 
 

Link do systemu naboru elektronicznego powiatdrawski.edu.com.pl/kandydat 
 

 od 9 do 31 maja 2022 r. kandydaci do szkół ponadpodstawowych: Oddziału Przygotowania 
Wojskowego (Kalisz Pom, Złocieniec) oraz do klasy dwujęzycznej (Kalisz Pom.) mogą składać 
wniosek wraz z dokumentami w wybranej szkole. 
 od 9 maja do 20 czerwca 2022 r. kandydaci do szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem Oddziału 
Przygotowania Wojskowego i klasy dwujęzycznej, mogą składać wniosek wraz z dokumentami             
w wybranej szkole. 
 
 Pamiętajcie: na liście preferencji wybieracie minimum trzy szkoły oraz dowolną liczbę oddziałów. 
 

 Wniosek papierowy należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru, czyli tej, która znalazła się na 

szczycie Waszej listy preferencji. Po wydrukowaniu wniosku oraz podpisaniu przez rodziców, 

uczeń zanosi podanie do szkoły pierwszego wyboru. Szkoła pierwszego wyboru potwierdza 

zgodność danych w systemie z dokumentem papierowym. Tylko uczniowie, których wnioski 

zostały wygenerowane w systemie, „biorą udział” w rekrutacji. 

 

 

http://powiatdrawski.edu.com.pl/kandydat?fbclid=IwAR1xaWRHW57bvH574cloPXpbffFoh9W6NwnV5PV_W8lvfpompwFPqwnHCTY
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 Skąd wziąć login i hasło? Należy samodzielnie założyć konto poprzez użycie przycisku „Zgłoś 
kandydaturę”, wtedy system poprowadzi kandydatów przez proces wyboru szkół i oddziałów oraz 
generowania loginu i hasła. 

 

UWAGA: elektroniczny nabór nie dotyczy kandydatów do LO i Szkoły Branżowej w ZPE-T                             
w Bobrowie 
 
 

ZAPRASZAMY!!! 
 


