
INFORMACJE W ZASIĘGU RĘKI  – POZNAJEMY 

OFERTY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

 

 

1. Co w szkole piszczy, czyli co szkoły oferują uczniom? 

 

 Poniższy link do strony internetowej zawiera ofertę szkół na terenie Kalisza. Proszę 

żebyście dokładnie zapoznali się z nią. Szczególnie zwracając uwagę na szkoły, które 

Was interesują.  

 https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl//Page/OfertyPlacowek/OfertyPlacowek.aspx 

 Ciekawa jest też strona poznańskiego Kuratorium Oświaty -  

http://rekrutacja.ko.poznan.pl/ -  trzeba wpisać powiat Kalisz  - wtedy wyświetlą 

Wam się wszystkie szkoły w Kaliszu, oferowane przez nie kierunki i profile 

kształcenia 

 Szukając ofert szkół możecie tez wpisywać ich nazwy w wyszukiwarkę. 

 

 Poniżej podaję bezpośrednie adresy do poszczególnych szkół. Na stronach tych są 

szczegółowe oferty szkół wraz z klasami, profilami i punktowanymi przedmiotami.  

 

Technika i szkoły branżowe: 

http://www.technikum.kalisz.pl/statut-szkoly/rekrutacja.html (ul. Złota) 

http://www.zsp2.kalisz.pl/nab%C3%B3r/informacje-o-naborze 

https://www.zste.kalisz.pl/p,64,nabor 

 

http://www.zs.kalisz.pl/cat,33  

http://www.zs.kalisz.pl/uploaded/file/ATRAKCYJNE%20ZAWODY.pdf 
 
http://zsgh.kalisz.pl/p,1,rekrutacja-20192020    (Gastronomik) 
 
http://zss-kalisz.pl/rekrutacja/     (Samochodówka)    - zakładka kierunki kształcenia        
 
https://technikum.pl/miasta/kalisz/kim-mozesz-zostac/  (TEB EDUKACJA) 
 
http://bs8.kalisz.pl/p,62,kierunki-ksztalcenia    
 
 

Licea ogólnokształcące: 
 
http://www.4lo.kalisz.pl/dla-kandydata/rekrutacja 
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https://kopernik.kalisz.pl/    (zakładka – Kandydaci) 
 

http://www.2lo.kalisz.pl/index.php/en/submenu-3/extensions/components/content-

component/article-category-list/91-%20rekrutacja-alias 

https://5lo.kalisz.pl/2020/03/12/nasza-oferta-edukacyjna/ 

http://asnyk.com.pl/?rekrutacja-2019,21 

http://zs9.kalisz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=135  

(VII LO) 
 

 

2. Na co zwrócić uwagę wybierając szkołę 

 
 Jaki to rodzaj szkoły (branżowa, technikum, liceum)? 

 Jak długo trwa nauka w wybranej szkole? 

 Jakie są możliwości dalszego kształcenia po ukończeniu danej szkoły? 

 Czy po ukończeniu danej szkoły mam zawód i czy mogę iść do pracy (szczególnie dla 

tych uczniów, którzy nie przepadają za nauką)? 

 Jakie kierunki/profile proponuje dana szkoła? 

 Jakie przedmioty są punktowane przy rekrutacji? 

 Jakie przedmioty są rozszerzone? Czy je lubię, osiągam z nich dobre oceny? 

 Jakie wykształcenie i zawód uzyskam kończąc daną szkołę? 

 Czy mój wybór szkoły jest zgodny z moimi zainteresowaniami, predyspozycjami, 

uzdolnieniami? 

 Czy nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym 

zawodzie? 

 Czy polubię tą szkołę, przedmioty i pracę jaką będę mógł wykonywać po jej 

ukończeniu? 

 Jakie możliwości rozwoju (np. zajęcia dodatkowe, wyjazdy zagraniczne) daje wybrana 

szkoła? 

 

 

WAŻNE!!!  Najlepiej byłoby gdybyście przejrzeli podane oferty z Waszymi 

rodzicami i porozmawiali nimi o plusach i minusach waszego wyboru.  

 

 

3. Poniżej umieszczam KARTĘ SZKOŁY. Można wybrać swoje 3 typy szkół i 

na każdej karcie opisać po jednej szkole. W ten sposób będziecie mogli porównać 

interesujące Was szkoły, ocenić ich wady i zalety oraz odpowiedzieć sobie na niektóre 

z pytań umieszczonych w punkcie 2. Nie jest to obowiązkowe. Ma stanowić jedynie 

pewną pomoc, ułatwienie w podjęciu decyzji o Waszej dalszej edukacji.  

 

KARTA SZKOŁY 
 

Nazwa szkoły 

 

 

 

https://kopernik.kalisz.pl/
http://www.2lo.kalisz.pl/index.php/en/submenu-3/extensions/components/content-component/article-category-list/91-%20rekrutacja-alias
http://www.2lo.kalisz.pl/index.php/en/submenu-3/extensions/components/content-component/article-category-list/91-%20rekrutacja-alias
https://5lo.kalisz.pl/2020/03/12/nasza-oferta-edukacyjna/
http://asnyk.com.pl/?rekrutacja-2019,21
http://zs9.kalisz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=135


 

 

Adres  i dane 

kontaktowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 atuty szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne ważne 

informacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co dalej ??? 
(co mogę robić po 

ukończeniu szkoły) 

 

 

 

 

 


