


 W roku 2020 obchodzi 25-lecie działalności. 

 Szkoła funkcjonuje w miasteczku liczącym 2 tys. 
mieszkańców usytuowanym pomiędzy Gostyniem a 
Krotoszynem.  

 Organem prowadzącym ZSOiZ jest gmina Pogorzela. 

 Młodzież chętnie bierze udział w dodatkowych zajęciach, 
kołach zainteresowań, aktywnie włącza się w życie kulturalne 
i społeczne szkoły. 

 Wyniki egzaminów zewnętrznych są często wyższe od 
średnich uzyskiwanych w sąsiednich szkołach czy                          
w województwie. 

 Absolwenci liceum i technikum kontynuują z reguły naukę na 
wyższych uczelniach bądź w szkołach policealnych. 

 Absolwenci branżowej szkołę I stopnia często ubiegają się                 
o średnie wykształcenie i maturę w szkołach dla dorosłych. 

 



 4-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

 5-letnie TECHNKUM 

- technik informatyk 

- technik ekonomista 

- technik agrobiznesu 

- technik logistyk 

 

 3-letnia SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 
(wielobranżowa) 



 LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA 
DOROSŁYCH 

 

 SZKOŁA POLICEALNA 

- technik administracji  

- technik BHP 

 



 
  technik logistyk 
  technik spedytor 
  technik rachunkowości  
  technik ekonomista 
  technik informatyk 
  technik agrobiznesu 
  rolnik 



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W POGORZELI 
w roku szkolnym 2020/2021  

 Kształci uczniów w 18 zawodach. 
 
 Zajęcia praktyczne odbywają się   

w 43 zakładach pracy. 
 
 Największym powodzeniem wśród 

uczniów cieszą się następujące 
zawody: sprzedawca, ślusarz, 
fryzjer, mechanik pojazdów 
samochodowych, stolarz i 
mechanik-operator pojazdów        
i maszyn rolniczych. 

 
 Uczniowie na koniec nauki 

przystępują do egzaminu 
czeladniczego lub egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje          
w zawodzie. 

 



 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe „Acer”     
w Pogorzeli 

 
 produkcja wyrobów 
stolarskich (altanki, 

domki ogrodowe, meble) 

kształci stolarzy 

Naprawa Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych w Pogorzeli 

 
usługi dotyczących 

mechanizacji rolnictwa 

 
kształci  mechaników-
operatorów pojazdów          
i maszyn rolniczych 

Przedszkole Samorządowe 
„Raj Psotników”  

w Pogorzeli 
 

praktyczna nauka zwodu dla 
kucharzy 

 
 
 

 



 
 - nowoczesne pracownie    
komputerowe 
- drukarki 3D 
 

 
- laptopy i tablety 
- tablice multimedialne 
- drony 
 

Szkoła posiada bardzo dobre wyposażenie dydaktyczne umożliwiające 
zapoznanie uczniów z najnowszymi technologiami,                                         

zwłaszcza w odniesieniu do informatyki: 



 

 Projekt edukacyjny dla uczniów technikum  

 Udział młodych informatyków z Pogorzeli w dodatkowych zajęciach 
na Politechnice Poznańskiej 

 Płatne staże dla uczniów 

 Nowy sprzęt informatyczny dla szkoły 

 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 



UCZESTNICY PROJEKTU:  

uczniowie technikum i szkoły 
branżowej I stopnia w Pogorzeli 

CELE PROJEKTU: 
wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia        
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

ZADANIA PROJEKTOWE: 
  kursy i szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji oraz   
kompetencji zawodowych uczniów 
  staże i praktyki zawodowe 
 doradztwo edukacyjno - zawodowe 
  doskonalenie kompetencji nauczycieli szkolenia zawodowego 
 wyposażenie pracowni szkolnych – dla zawodów technik logistyk oraz  
technik informatyk -  w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne   



Logistycy w Centrum Logistyki 
E-Commerce firmy Amazon        
w Sadach pod Poznaniem 

Uczniowie szkoły branżowej      
w MONDI SIMET SA.  
w Grabonogu, gdzie 
produkowane są opakowania    
z tektury falistej w druku flexo. 

Muzeum Rogala  
w Poznaniu                   
i praktyczne 
zajęcia dla 
cukierników 



Zajęcia laboratoryjne na 
Uniwersytecie Przyrodniczym               
w Poznaniu dedykowane m.in. 
przyszłym technikom agrobiznesu 



Poradnictwo indywidualne         
i grupowe 

Spotkania z przedstawicielami 
różnych zawodów 



Stoiska przygotowane 
przez uczniów                        

ZSOiZ  w Pogorzeli 
podczas DRZWI 
OTWARTYCH  

Prezentacja zawodów 
gastronomicznych                         

i medycznych 



Salonik                       

fryzjersko - kosmetyczny 

Warsztat                     
ślusarsko - mechaniczny 

Stoiska przygotowane przez 
uczniów ZSOiZ w Pogorzeli  

podczas DRZWI OTWARTYCH  



•Szlify dziennikarskie na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 
Redagowanie własnej gazety szkolnej  - 
„Liceozetki” 



MANN+HUMMEL specjalizuje się 
w produkcji wysokiej jakości filtrów   

NETBOX PL Sp. z o.o. specjalizuje się        
w produkcji opakowań kartonowych  

Uczniowie Technikum Informatycznego zwiedzili dwie znane gostyńskie firmy: 
MANN+HUMMEL (do niedawna WIX -FILTRON) oraz NETBOX. Celem wyjazdu było 
poznawanie specyfiki działalności tych zakładów i ewentualnej perspektywy 
zatrudnienia oraz zainteresowanie uczniów lokalnym rynkiem pracy. 

NETBOX 



„WAGARY Z PRZYRODĄ”  
NA UNIWERSYTECIE 
PRZYRODNICZYM W 
POZNANIU 



WIEDZA NA 
TEMAT PRAWA 
 
POZNANIE 
SPECYFIKI PRACY 
SŁUŻB 
MUNDUROWYCH 
 
TAJEMNICE 
KRYMINALISTYKI 



KONKURS KULINARNY ORGANIZOWANY PRZEZ ZSOiZ w POGORZELI 

 
„POGORZELSKI MASTECHEFF” MA CHARAKTER CYKLICZNY  - W OSTATNIEJ EDYCJI 

UDZAŁ WZIĘŁY ZESPOŁY Z PIĘCIU SZKÓŁ: PIASKÓW, KOBYLINA, ZIMNOWODY, BORKU 
WLKP I POGORZELI . 

KULINARNE ZMAGANIA ODBYWAJĄ SIĘ W RESTAURACJI „IMPRESJA” W BORKU WLKP. 
POD CZUJNYM OKEM SZEFA KUCHNI.   



W NASZEJ SZKOLE CZEKA NA CIEBIE: 
 
 wymarzony zawód 
 wyposażone zaplecze dydaktyczne 
 wykwalifikowana kadra pedagogiczna 
przyjazna atmosfera 
 autokar, którym dojedziesz do szkoły 
 


