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Branżowa Szkoła 
 I Stopnia nr 2 

Technikum nr 2  

Liceum Ogólnokształcące nr 2 



BRANŻOWA  
SZKOŁA I STOPNIA 

 Nauka trwa 3 lata 

 Kształcenie ogólnokształcące i zawodowe teoretyczne  

w szkole – 3 dni 

 Kształcenie zawodowe praktyczne w zakładzie pracy – 2 dni 

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  

lub egzamin czeladniczy 



Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 

 
 sprzedawca  
 kucharz  
 cukiernik  
 piekarz  
 fryzjer  
 elektryk  

 

 
 operator obrabiarek skrawających  
 mechanik pojazdów samochodowych  
 elektromechanik pojazdów 

samochodowych  
 monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 
  

Nauka przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów  

w kształceniu zawodowym teoretycznym w szkole:  



Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 

 

 murarz 
tynkarz  

 blacharz  
 dekarz  
 stolarz  
 ślusarz  
 tapicer  
 inne 

 

 

 blacharz samochodowy  
 drukarz offsetowy  
 elektromechanik  
 lakiernik samochodowy  
 przetwórca mięsa 
 mechanik operator pojazdów i maszyn 

rolniczych  
 monter sieci i instalacji sanitarnych  
 

Nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole oraz przedmiotów  

w kształceniu zawodowym teoretycznym w formie kursowej:  



TECHNIKUM 
 Nauka trwa 5 lat 

 4 tygodnie praktyk zawodowych w klasie 3 i 4 

 Dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  

 Egzamin maturalny po ukończeniu szkoły 



Technik usług fryzjerskich 
z innowacją elementy wizażu i stylizacji 

 
  

kwalifikacje:   FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich 
 FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur 
przedmiot na poziomie rozszerzonym: biologia  
poziom zdawalności egzaminów zawodowych: 92% (OKE – 81%)  



Technik hotelarstwa  
z innowacją organizacja przyjęć okolicznościowych  
 
  

kwalifikacje: HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 
 HGT.06. Realizacja usług w recepcji 
przedmiot na poziomie rozszerzonym: geografia  
poziom zdawalności egzaminów zawodowych: 90 % (OKE - 72%)  



Technik mechanik  
z przysposobieniem pożarniczym 

  

kwalifikacje:  K1.MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających 
 K2.MEC.09 Organizowanie i nadzorowanie procesów 

produkcji maszyn i urządzeń 
przedmiot na poziomie rozszerzonym: matematyka 
poziom zdawalności egzaminów zawodowych: 91%  (OKE - 71%)  



Technik pojazdów samochodowych 

kwalifikacje:   MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów 
samochodowych  

 MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi 
pojazdów samochodowych 

przedmiot na poziomie rozszerzonym: matematyka 
poziom zdawalności egzaminów zawodowych: 100% (OKE – 89%)  
 

prawo jazdy za darmo 



Technik elektryk 
z innowacją odnawialne źródła energii  

kwalifikacje:  ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,  
maszyn i urządzeń elektrycznych  

 ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 
przedmiot na poziomie rozszerzonym: matematyka 
poziom zdawalności egzaminów zawodowych: 83% (OKE – 70%) 



Technik elektronik 
z innowacją odnawialne źródła energii  

kwalifikacje:  ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń 
elektronicznych   

 ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych   
przedmiot na poziomie rozszerzonym: matematyka  
poziom zdawalności egzaminów zawodowych: 89% (OKE – 69%) 



W ramach projektu 
 

staże  
w zakładach 

pracy 

kurs obsługi 
wózków 

widłowych 

kurs obsługi 
koparko – 
ładowarki  

kurs spawania 

kurs uprawnień 
elektrycznych 

 1 kV 
kurs barmański 

kurs desery 
bankietowe 

kurs kelnerski 

kurs carvingu kurs makijażu 
kurs stylizacji 

paznokci  

„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Jarocinie”:  



LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 Nauka trwa 4 lata  

 Egzamin maturalny po ukończeniu szkoły  



Liceum ogólnokształcące  
z przysposobieniem policyjno-prawnym 

przedmioty rozszerzone:  język polski,  

 język angielski lub język niemiecki,  

 historia 

obozy w Ośrodku Szkolenia Policji w Kiekrzu  



Liceum ogólnokształcące  
z innowacją ratownictwo medyczne 

przedmioty rozszerzone:  język angielski lub język niemiecki,  

 biologia, chemia 

obozy szkoleniowe oraz  praktyki w Szpitalu im. Tytusa Chałubińskiego  
w Ostrowie Wlkp.  



Liceum ogólnokształcące  
z przysposobieniem wojskowym 

przedmioty rozszerzone:  język angielski lub język niemiecki,  

 matematyka,  

 geografia 

obóz wojskowy, KLASA Z CERTYFIKATEM MON  

 



Dokumenty dodatkowe:  

opinia z Poradni 
Psychologiczno – 

Pedagogicznej 

orzeczenie Poradni 
Psychologiczno – 

Pedagogicznej o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

oświadczenie  
o wielodzietności 

rodzinny kandydata 

orzeczenie  
o niepełnosprawności 

lub o stopniu 
niepełnosprawności  

prawomocny wyrok sądu 
rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację  

akt zgonu rodzica 

oświadczenie  
o samotnym 

wychowywaniu 
dziecka  

oświadczenie  
o niewychowywaniu 

dziecka wspólnie z jego 
rodzicem  

dokument 
poświadczający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą 



Zasady rekrutacji 

Do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I 
Stopnia uczniowie przyjmowani są na podstawie rankingu punktów:  

• oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,  

• wyniki egzaminu ósmoklasisty,  

• wolontariat,  

• osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.  

Do Branżowej Szkoły I Stopnia są przyjmowani wyłącznie uczniowie 
posiadający miejsce praktycznej nauki zawodu. 

Do klasy liceum wojskowego z pozytywnym wynikiem próby 
sprawności fizycznej.  



BIBLIOTEKA SZKOLNA  



Szkolna aula 

Szkolny sklepik 



SALA SPORTOWA  





Piknik Integracyjny Klas 
Pierwszych 

Dzień Edukacji Narodowej 



 Akademia z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości 

 Turniej sportowy "STO NA STO-LECIE"  Śpiewanie hymnu 





DRZWI OTWARTE 





Akcje o charakterze charytatywnym oraz patriotycznym  

Akcja „Obudzić śpiących” Oddaj krew z „Dwójką” VIII Bieg Niepodległościowy 



Nocka horrorów Turniej Klas Pierwszych 

Pokaz fryzur dla rodziców OTYLIADA  



 Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu  

Noc Naukowców Akcja Wesołych Ogrodników Akcja Rybka - Pozytywnie Zakręceni 



Wigilijne strojenie stołów 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 



Bezpieczne Walentynki 

WOŚP 



       RC DRIFT 

     Pokaz strzyżenia męskiego 





Wigilia szkolna  



 



   Obóz przysposobienia wojskowego - JAROSŁAWIEC 

   Obóz szkoleniowy ratownictwa medycznego  



Trening kompetencji - Kiekrz 

Obóz pożarniczy - Żerków 



 Park Trampolin w Poznaniu 

Jarmark świąteczny w Berlinie 



Noc Naukowców  

Salon Maturzystów  DMG MORI w Pleszewie 

Teatr Muzyczny w Poznaniu 



   Szpital w Ostrowie Wlkp. 

   Wyjazd do PSP w Ostrowie Wlkp. 



W Parku Przygód Wizyta w Palmiarni Wycieczka do Krakowa 



 Wizyta studyjna w Gdańsku 

Wycieczka do Wielkopolskiego 
Parku Narodowego 

Wycieczka do Lądu i Gołuchowa 



   Zajęcia z charakteryzatorką Teatru Nowego w Poznaniu 

   W Laboratorium Wyobraźni  



Wizyta studyjna w Brukseli 

RBB STAL 
 Z wizytą w Wyższej Szkole 

Edukacji i Terapii 

Wizyta w Areszcie Śledczym  



Wyjścia uczniów do teatru i kina 



Konkursy 



I miejsce w międzynarodowym Konkursie Nagrody 
Młodzieżowej 2019 „Młodzież odkrywa swój region” 



II miejsce  w klasyfikacji na najbardziej usportowioną  
szkołę w województwie wielkopolskim 



 III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
 dla  Młodych Krawców i Projektantów  

„Mała pętelka” 

Finał regionalnego konkursu wiedzy  
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

„Poznaj swoje prawa w pracy”  



II miejsce w Finale Rejonu Poznań Teren Wschód w Piłce Siatkowej 

Konkurs na najlepszą stylizację halloweenową 



 Park Trampolin w Poznaniu III miejsce w Międzyszkolnym 
Konkursie Fryzjerskim FINAŁ VI EDYCJI KONKURSU 



Gala finałowa konkursu historycznego  
PATRIA NOSTRA 

I, II, III miejsca w Konkursie OTWP 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” 

Finał  Ogólnopolskiego Turnieju 
Samochodowego w Warszawie 

Finał Wielkopolski w Szachach 
Drużynowych 




