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SZKOŁY

POWIATU GRYFICKIEGO

DRODZY UCZNIOWE, SZANOWNI RODZICE
Spotykamy się tuż przed nowym etapem edukacyjnym- nauką w szkole ponadpostawowej.
Wybór właściwej szkoły to odpowiedzialny i bardzo ważny moment dla każdego absolwenta szkoły
podstawowej i jego najbliższych. Jest to decyzja niezwykle istotna, od której zależy jego kariera
zawodowa oraz praca, którą w przyszłości będzie wykonywał.
Nasze szkoły są placówkami z wieloletnia tradycją oraz profesjonalną i wykwalifikowaną kadrą
pedagogiczną, która umiejętnie przygotowuje młodzież do dalszego kształcenia oraz podejmowania
wyzwań zawodowych.
Przygotowana dla Państwa publikacja zawiera ofertę edukacyjną na rok szkolny 2021/2022
szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Gryficki. Znajdziecie w niej
zawody, proponowane rozszerzenia programów nauczania, nowości i innowacje, których nauczamy
na poziomie liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia,a także najciekawsze wydarzenia
i sukcesy innych uczniów. Przedstawiona oferta jest dostosowana do lokalnego rynku pracy
i wychodzi naprzeciw zainteresowaniom młodzieży.
Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszej publikacji okażą się pomocne przy
wyborze szkoły, a podjęte decyzje będą właściwe i zaowocują w przyszłości.

Postaw na Szkoły w Powiecie Gryfickim!
Starosta
Powiatu Gryfickiego
Ryszard Chmielowicz

HARMONOGRAM
POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO
17 maja - 21 czerwca do godz 15.00 Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
25 czerwca - 14 lipca do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponad
podstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku
o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
25 czerwca - 14 lipca do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej
22 lipca
23 lipca - 30 lipca do godz. 15.00
2 sierpnia do godz. 14:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki
Publikacja list przyjętych

PORADNIK
UCZNIA

TERAZ JĄ REALIZUJ! UWIERZ, ŻE SIĘ UDA! POWODZENIA!!!

ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. ZBIGNIEWA HERBERTA
W TRZEBIATOWIE
ul.Plac Lipowy 15
72-320 Trzebiatów
91 387 22 31
www.herbert.trzebiatow.pl
https://www.facebook.com/zstrzebiatow/
zstrzebiatow@gryfice.pl

www.herbert.trzebiatow.pl

OFERTA EDUKACYJNA
Zespół Szkół
im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie
Liceum Ogólnokształcące
Klasa medialno - językowa
Przedmioty rozszerzone
- język angielski
- język polski
- biologia
Zapewniamy
- doskonalenie języków obcych w praktyce
- zajęcia z psychologii
- zajęia na uczelniach wyższych
- certyfikowany kurs pierwszej pomocy
- rozwijanie pasji i zainteresowań
Klasa ogólna
Przedmioty rozszerzone
- język angielski
- geografia
Zapewniamy
- doskonalenie języków obcych w praktyce
- certyfikowany kurs piewrszej pomocy
- rozwijanie pasji i zainteresowań ; rajdy piesze
i rowerowe, turystyka górska, zajęcia sportowe,
PCK, wolontariat, wyjazdy na basen i siłownię.

Branżowa Szkoła I Stopnia

sam decydujesz,
kim chcesz
zostac!

Klasa wielozawodowa
Klasa wojskowa OPW
Najczęściej wybierane zawody:
Przedmioty rozszerzone
- wiedza o społeczeństwie
- geografia
Zapewniamy
- zajęcia w jednostce wojskowej
- obozy szkoleniowe
- zgrupowania na poligonie
- udział w akcjach i uroczystościach na terenie
miasta

- kucharz, cukiernik, piekarz
- sprzedawca
- mechanik pojazdów samochodowych
- fryzjer
- elektromechanik
- ślusarz, spawacz
- monter zabudowy
- specjalista robót wykończeniowych
- monter urządzeń sanitarnych

- certyfikowany kurs pierwszej pomocy
- zajęcia w kole strzeleckim

www.herbert.trzebiatow.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. bOLESŁAWA cHROBREGO
W gRYFICACH
ul.Wałowa 18
72-300 Gryfice
91 384 26 70
www.lochrobry.pl
https://www.facebook.com/liceumchrobry/
logryfice@poczta.onet.pl

www.lochrobry.pl

OFERTA EDUKACYJNA
Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Bolesława Chrobrego w Gryfice

Klasa psychologiczna
Przedmioty rozszerzone:
- język polski
- biologia
Dodatkowe atuty:
- współpraca z Instytutem Psychologii
Uniwersytetu Szczecińskiego,
- współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Gryficach,
- współpraca z Domem dla Dzieci w Gryficach,
- warsztaty psychologiczne,
- treningi interpersonalne,
- działalność w Klubie Młodego Psychologa,
- obserwacja rozpraw sądowych,
- organizacja różnych akcji prospołecznych i kampanii.
Klasa psychologiczna
Przedmioty rozszerzone:
- język polski
- historia
(nauczana w języku angielskim)
- wiedza o społeczeństwie
(nauczana w języku angielskim)
Dodatkowe atuty:
- zwiększona liczba godzin języka angielskiego,
- współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim,
- działalność w Klubie Europejskim,
- obserwacja rozpraw sądowych,
- udział w obozach językowych - Euroweek,
- międzynarodowe wymiany uczniowskie w ramach programu Erasmus +,
- wymiany uczniowskie ze szkołą w Niemczech,
- lekcje tandemowe,
- przygotowanie do zdawania certyfikatów językowych,
- egzamin maturalny z historii zdawany w języku angielskim.
Klasa przyrodnicza
Przedmioty rozszerzone
- matematyka
- biologia
- chemia
Dodatkowe atuty:
- ścisła współpraca z Politechniką Koszalińską,
- współpraca z Zachodniopomorskim
Uniwersytetem Technologicznym,
- współpraca z ośrodkami edukacyjnymi (warsztaty, laboratoria),
- działalność w Szkolnym Klubie Naukowym,
- współpraca ze szpitalem i lokalnymi aptekami,
- zajęcia w szkolnym laboratorium chemicznym,
- lekcje biologii prowadzone metodą CLIL,
- udział w projektach badawczych oraz w międzynarodowych
spotkaniach edukacyjnych.

www.lochrobry.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. CZESŁAWA mIŁOSZA
W GRYFICACH
ul.11 listopada 10
72-300 Gryfice
91 384 29 77

www.zsgryfice.edupage.org
https://www.facebook.com/listopadgryfice/

zsgryfice@gryfice.pl

www.zsgryfice.edupage.org
www.lochrobry.pl

OFERTA EDUKACYJNA
Zespół Szkół
im. Czesława Miłosza w Gryficach
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

Klasa ochrona zdrowia z elementami dietetyki
Przedmioty rozszerzone:
- biologia
- chemia
Klasa przygotowuje uczniów do studiowania
na kierunkach przyrodniczych i medycznych
Oddział mistrzostwa sportowego
Przedmioty rozszerzone:
- biologia
- WOS

Szkoła Branżowa I Stopnia

Specjalność klasy to piłka siatkowa dziewcząt
oraz piłka nożna chłopców
Klasa komunikacja społeczna i nowoczesne technologie
Przedmioty rozszerzone:
- j. angielski
- WOS

Klasa wielozawodowa
Nauka w zawodach:
- sprzedawca, fryzjer,
- mechanik pojazdów
- elektryk,
- kucharz i inne

Zdobywanie umiejętności w zakresie komunikacji
społecznej, edukacji medialnej, grafiki komputerowej.

Technikum Ekonomiczne
Technik ekonomista
Przedmioty rozszerzone:
- geografia
To kierunek dla osób, które swoją przyszłość wiążą
z planowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Technik organizacji turystyki
Przedmioty rozszerzone:
- geografia

www.zsgryfice.edupage.org

ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. WINCENTEGO WITOSA
W PŁOTACH
ul.Paderewskiego 13
72-310 Płoty
91 381 14 41
www.zspploty.nazwa.pl
https://www.facebook.com/zspploty/
sekretariat@zspploty.pl

www.zsgryfice.edupage.org
www.zspploty.pl
www.lochrobry.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Zespół Szkół
im. Wincentego Witosa w Płotach
Liceum Ogólnokształcące
Klasa z rozszerzoną geografią i j. angielskim

Technikum Zawodowe
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik informatyk

U NAS NAUCZYSZ SIĘ WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE
ZAWODU!

- technik hotelarstwa

Branżowa Szkoła I Stopnia
- sprzedawca,
- fryzjer,
- piekarz,
- cukiernik
i wiele innych we współpracy z
Cechem Rzemiosł Różnych w
Gryficach

U nas oprócz dobrego zawodu, zdobywasz również maturę,
więc nasza szkoła otwiera Ci dwie drogi. Po ukończeniu ZS w
Płotach możesz od razu wkroczyć na ścieżkę własnego rozwoju
zawodowego, rozpoczynając satysfakcjonującą Cię pracę, ale
możesz też podążyć ścieżką dalszej edukacji. Z pewnością
będziesz, dobrze przygotowany do obu rozwiązań.
Uczniowie naszej szkoły mają także możliwość podnoszenia
swoich umiejętności i zdobywania dodatkowych kwalifikacji
poprzez uczestnictwo w wielu kursach np. kelnerskim, baristy,
barmańskim, wizażu, stylizacji paznokci, animacji czasu
wolnego w ramach projektów unijnych. Biorą także udział w
płatnych stażach zawodowych, wyjazdach zawodoznawczych
oraz praktykach zagranicznych w Niemczech, Włoszech oraz
Hiszpanii. Uczniowie, którzy osiągają najwyższe średnie z
przedmiotów zawodowych otrzymują całoroczne stypendia.
Młodzież rozwija swoje zainteresowania i pasje uczestnicząc w
organizowanych olimpiadach, konkursach ,kołach
tematycznych bądź zawodach sportowych. Szkoła kładzie
nacisk na przygotowanie swoich uczniów do wejścia na rynek
pracy, poprzez zajęcia z doradcą zawodowym.

Szkoła branżowa I stopnia – klasa wielozawodowa.
Zapewniamy praktyki u pracodawców. Oferujemy kształcenie w
takich zawodach jak: sprzedawca, fryzjer, piekarz, cukiernik i
wielu innych we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w
Gryficach. Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w
przedsiębiorstwach na terenie powiatu gryfickiego. Pracodawca
zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym umowę o
pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu UCZEŃ
OTRZYMUJE WYNAGRODZENIE.
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z
jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie
zasadnicze branżowe.

W naszej szkole w ofercie posiadamy także Liceum
Ogólnokształcące - klasa o profilu ogólnym
Przedmioty rozszerzone: język angielski i geografia.
Przygotujemy Cię do matury i dalszego kształcenia. Umożliwimy
Ci zdobycie wiedzy i umiejętności co najmniej na poziomie
podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów
ogólnokształcących.
Drogi Absolwencie Szkoły Podstawowej!
Zastanów się dobrze, czy nie jest to szkoła właśnie dla Ciebie?
Czekamy na Ciebie :)
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego,
odwiedzenia naszej strony internetowej http://zspploty.pl/ ,
http://zspploty.pl/rekrutacja/, oraz profilu facebookowego
https://www.facebook.com/zspploty

www.zspploty.pl

MŁODZIEŻOWY
OŚRODEK SOCJOTERAPII
W WANIOROWIE
Waniorowo 15
72-300 Gryfice
91 385 62 45
www.mos.waniorowo.pl
www.facebook.com/pg/Młodzieżowy-OśrodekSocjoterapii-w-Waniorowie

mos@gryfice.pl

www.zsgryfice.edupage.org
www.lochrobry.pl
www.mos.waniorowo.pl

OFERTA EDUKACYJNA
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Waniorowie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie jest
publiczną placówką oświatowo - wychowawczą,
przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które z powodu
zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i
zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone
niedostosowaniem społecznym. Młodzież ośrodka
przygotowuje się do zmiany poprzez realizację
indywidualnych programów terapeutycznych i
edukacyjnych, uczestniczy w zajęciach edukacyjnych,
socjoterapeutycznych, innych zajęciach
specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno kompensacyjnych, treningu Biofeedback, terapii uwagi
słuchowej - metodą Tomatisa. Młodzież rozwija
kompetencje społeczne, aktywnie podejmując własne
inicjatywy na rzecz wspólnoty ośrodkowej i uczestnicząc
w życiu lokalnym. Oferujemy całodobową opiekę w
zróżnicowanych grupach wychowawczych (trzy grupy
chłopców, jedna grupa dziewcząt), realizowanie
obowiązku szkolnego, pomoc terapeutyczną. Staramy
się znaleźć przyczyny trudności oraz uczymy dzieci i
młodzież, jak radzić sobie w różnych sytuacjach
życiowych.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii działają:
Szkoła Podstawowa Specjalna (klasy IV - VIII)
internat
Rekrutacja
Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest złożenie
przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosku o
skierowanie do naszego ośrodka. Wniosek należy
złożyć w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego
właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.
Do wniosku należy dołączyć:
* orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze
względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym
wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną
* odpis skróconego aktu urodzenia
* potwierdzenie zameldowania i numer PESEL dziecka
* zgoda rodziców lub prawnych opiekunów
* podanie o przyjęcie dziecka do placówki
* opinia pedagogiczna z obowiązującą dokumentacją
szkolną (arkusz ocen)
* aktualny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez
pedagoga szkolnego
* dokumenty medyczne (karta zdrowia).
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W części mieszkalnej funkcjonuje siłownia i pracownia
ceramiki. Organizowane są konkursy, zabawy , quizy,
dyskoteki. Corocznie we wrześniu w ramach
Europejskiego Tygodnia Sportu organizowane są
Integracyjne Biegi Przełajowe. Do dyspozycji uczniów
jest duże boisko sportowe oraz siłownia zewnętrzna.
Placówka dysponuje nowoczesnym mikrobusem, który
umożliwia wychowankom wyjazdy na basen, do kina i
imprezy pozaszkolne, na zawody sportowe, na zajęcia
kulinarne oraz występy artystyczne. W ośrodku prężnie
działa młodzieżowa grupa teatralna, która swoimi
występami uświetnia uroczystości w placówce i poza nią.
Wychowankowie uczestniczą w zajęciach biblioterapii,
hipoterapii, działają w wolontariacie, wspierając
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach.
Pozyskują środki finansowe na zakupienie karmy dla
bezdomnych zwierząt, sprzedając swoje rękodzieło
podczas kiermaszów świątecznych. Położenie ośrodka
sprzyja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, w
pięknym rozległym parku okalającym część mieszkalną
wychowankowie mogą bardzo przyjemnie spędzić czas
o każdej porze roku,a poza tym mają wyjątkową okazję
bardzo bliskiego obcowania z niesamowitą przyrodą.
Lokalizacja placówki sprzyja podejmowaniu działań
proekologicznych.

Dzieci i młodzież wraz z kadrą placówki tworzą społeczność korekcyjną, opierającą się na zasadach bezpieczeństwa, otwartej komunikacji,
przestrzeganiu ustalonych reguł, samorządności i odpowiedzialności za rozwój wszystkich jej uczestników. Organizacja pracy placówki jest
dostosowana do oczekiwań

i potrzeb uczniów i rodziców.

W czasie pandemii zajęcia w placówce odbywają się w systemie stacjonarnym, każdy wychowanek jest objęty pomocą psychologiczno pedagogiczną.

www.mos.waniorowo.pl

poradnia
psychologiczno-pedagogiczna
w gryficach
ul.Polna 8
72-300 Gryfice
913842441
https://www.facebook.com/search/top?q=
poradnia%20psychologiczno-pedagogiczna
%20w%20gryficach
poradniagryfice@tlen.pl,
pppsekretariatgryfice@op.pl

OFERTA
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Gryficach

Oferujemy pełny zakres pomocy
psychologicznej, pedagogicznej i
logopedycznej
- zaburzeń rozwojowych
- trudności szkolnych ( w tym specyficznych)
- trudności emocjonalnych
- kryzysów rodziny
- trudności w relacjach społecznych
- zaburzeń mowy
- poradnictwa zawodowego

Poradnictwo zawodowe:
- pomoc przy wyborze szkoły i kierunku kształcenia
- zapewnienie dostępu do informacji zawodowej
- poradnictwo indywidualne dla uczniów i rodziców
- określanie indywidualnych zainteresowań i preferencji
zawodowych na podstawie badań testowych
- prowadzenie warsztatów dla młodzieży
aktywizujących wybór zawodu
- spotkania dla rodziców na terenie szkół, związane z
aktualną informacją dotyczącą rekrutacji, typów szkół
ponadgimnazjalnych oraz wsparcia w wyborze dalszej
drogi kształcenia.

dla NAJLEPSZYCH uczniów
STYPENDIA i nagrody STAROSTY!

Powiat Gryficki realizuje projekt „Postaw na swój rozwój zawodowy” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6
Projekt realizowany w:
- Technikum Ekonomicznym w Zespole Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach
- Technikum Zawodowym w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Płotach

Kursy zawodowe (baristy, barmański, wizażu, stylizacji paznokci)

Staże zawodowe dla uczniów

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów

Punkty Informacji i Kariery

Zajęcia dla uczniów w szkołach wyższych, wyjazdy zawodoznawcze

Wyposażenie pracowni szkolnych

