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I. AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA 

 1. Technikum dla młodzieży  

   

Zawód 
Nauka trwa po 

gimnazjum 

Nauka trwa po 

szkole podstawowej 

Przedmioty  

rozszerzone 
Języki obce 

Technik rolnik  4 lata 
5 lat j. angielski 

biologia 

j. angielski 

j. niemiecki 

Technik 

agrobiznesu 

4lata  

 

5 lat j.angielski 

biologia 

j.angielski 

j.niemiecki 

Technik 

architektury 

krajobrazu 

4lata  

 

5 lat j.angielski 

biologia 

 

j.angielski 

j.niemiecki 

Technik 

technologii 

żywności 

4lata  

 

5 lat j.angielski 

biologia 

j.angielski 

j.niemiecki 

Technikum 

weterynarii 

4lata  

 

5 lat chemia 

bilogia 

j.angielski 

j.niemiecki 

Technik 

logistyk 

4lata  5 lat j.angielski geografia j.angielski 

j.niemiecki 

Technik 

reklamy 

4lata  

 

5 lat j.angielski 

geografia 

j.angielski 

j.niemiecki 

Technik 

fotografii i 

multimediów 

4lata  

 

5 lat j.angielski 

geografia 

j.angielski 

j.niemiecki 

Technik 

ochrony 

środowiska 

4 lata  

 

5 lat j. angielski 

biologia 

j. angielski j. 

niemiecki 

Technik 

spedytor 

4 lata 5 lat j. angielski 

geografia 

j. angielski 

j. niemiecki 
 

Szczegóły dotyczące ww. zawodów znajdują się na stronie www.tarce.powiat-jarocinski.pl lub 

www.tarce.edu.pl w zakładce TECHNIKUM. 

 

2. Szkoła Branżowa I stopnia dla młodzieży 

Zawód Nauka trwa Języki obce 

Rolnik 3lata j.angielski lub j.niemiecki 

Fotograf 3lata j.angielski lub j.niemiecki 

Cukiernik 3lata j.angielski lub j.niemiecki 

Magazynier - logistyk 3 lata j. angielski lub j. niemiecki 

 

http://www.tarce.powiat-jarocinski.pl/
http://www.tarce.edu.pl/
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3. Bezpłatne szkoły dla dorosłych – forma za oczna, zajęcia co drugi weekend 

3.1. Liceum ogólnokształcące 

Podbudowa Nauka trwa Przedmioty 

rozszerzone 

Języki obce Rezultat 

Szkoła podstawowa 8-

klasowa  

4 lata geografia, 

wiedza 

o społeczeństwie 

j.angielski  

lub niemiecki  

do wyboru 

Wykształcenie 

średnie  

i ewentualnie matura 

Branżowa szkoła I 

stopnia, zasadnicza 

szkoła zawodowa 

3 lata geografia, 

wiedza o 

społeczeństwie 

j.angielski  

lub j.niemiecki  

do wyboru 

Wykształcenie 

średnie  

i ewentualnie matura 

 

 

3.2 Szkoła policealna (na podbudowie szkoły średniej dowolnego typu (matura 

niekonieczna)) 

Zawód Nauka trwa Języki obce  

Technik administracji 2 lata j.angielski  

Opiekunka dziecięca 2 lata j. niemiecki  

Technik bezpieczeństwa 

 i higieny pracy 

1,5 roku j.niemiecki  

Florysta 1 rok j.niemiecki  

Opiekun medyczny 1 rok j.niemiecki 

Technik masażysta 2 lata j. niemiecki 

 

3.3 Kurs z kwalifikacją ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej – 1 rok. Kurs 

nadający według ARiMR absolwentom minimum zasadniczej szkoły zawodowej w 

dowolnym zawodzie po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, 

uprawnienia do prowadzenia gospodarstw rolnych i korzystania z funduszy UE. Kurs 

zorganizowany w systemie zaocznym  będzie obejmował 44 godz. zajęć teoretycznych 

oraz 644 godz. praktyk zawodowych.  

3.4 Kurs cukiernik z kwalifikacją SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych – 1 rok. 

Kurs zorganizowany w systemie zaocznym.  Egzaminy zawodowe zdawane będą w ZSP-

B w Tarcach i świadectwa kwalifikacji wystawiane będą przez przez OKE w Poznaniu. 

3.5 Kurs magazynier - logistyk z kwalifikacją SPL.01  Obsługa magazynów– 1,5 roku. 

Kurs zorganizowany w systemie zaocznym.  Egzaminy zawodowe zdawane będą w ZSP-

B w Tarcach i świadectwa kwalifikacji wystawiane będą przez przez OKE w Poznaniu. 
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 Kryteria przyjęć. 

  3.1. Do technikum dla młodzieży 

Decyduje ilość punktów, której minimalna granica nie jest ustalona. Przy braku miejsc w jakimś 

zawodzie, kandydatom z najmniejszą ilością pukntów zaproponujemy naukę w innym zawodzie, 

w miarę wolnych miejsc. 

3.2.  Zasady postępowania rekrutacyjnego do technikum: 

a) W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się przeliczanie ocen 

i szczególnych osiągnięć na punkty zgodnie z odrębnymi przepisami. 

b) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, w drugim etapie tego postępowania przyjmuje się kandydatów 

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 

ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

c) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, w trzecim etapie brane są pod uwagę łącznie kryteria: 

 wielodzietność rodziny kandydata, 

 niepełnosprawność kandydata, 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 objecie kandydata pieczą zastępczą 

 Powyższe, poszczególne kryteria mają jednakową wartość. 

d) Dyrektor nie może odmówić przyjęcia ucznia, który ukończył gimnazjum i jest laureatem  

lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz wybrał konkretną szkołę. Tacy uczniowie są 

przyjmowani bez rekrutacji. 

e) Postępowanie w pełnym zakresie przeprowadza się tylko wtedy, gdy zgłosi się więcej 

kandydatów niż jest wolnych miejsc. 

f) Do podania o przyjęcie do szkoły kandydaci i ich rodzice lub opiekunowie powinni załączyć 

w odpowiednim czasie następujące dokumenty: 

 dwie fotografie (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie), 

 świadectwo ukończenia gimnazjum, 

 poza wyjątkami – zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 
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 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu, 

g) Kandydatów do klas pierwszych technikum kwalifikuje szkolna komisja rekrutacyjna, 

zwana dalej komisją, którą powołuje dyrektor. 

h) O zakwalifikowaniu (przyjęciu) do szkoły zawiadamia się kandydatów poprzez 

wywieszenie w szkole listy zakwalifikowanych (przyjętych) uczniów w kolejności 

alfabetycznej. 

i) Jeśli liczba kandydatów przekracza liczbę zakwalifikowanych (przyjętych) podaje się też 

alfabetycznie listę niezakwalifikowanych (nieprzyjętych). W takim przypadku pod listą 

należy podać najniższą liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania (przyjęcia). 

j) Jeśli liczba zakwalifikowanych jest mniejsza od liczby miejsc, pod listą należy podać 

informację o liczbie wolnych miejsc. 

k) Odwołania od decyzji dotyczącej listy zakwalifikowanych  (przyjętych) mogą być zgłaszane 

Komisji w terminie 7 dni od wywieszenia listy. 

l) Komisja powinna sporządzić pisemne uzasadnienie odmowy zakwalifikowania (przyjęcia) 

w terminie 5 dni i przekazać informację rodzicom kandydata. 

m) Od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzice mogą w terminie 7 dni wnieść odwołanie 

do dyrektora, który ostatecznie rozstrzyga sprawę w terminie 7 dni. 

 

3.3. Do szkoły branżowej I stopnia przyjmowani są wszyscy kandydaci, którzy złożą dokumenty. 

W przypadku braku możliwości przyjęcia na wybrany kierunek- zaproponujemy inny w szkole 

branżowej lub Technikum w miarę wolnych miejsc. 

 

3.4. Do szkół dla dorosłych ( Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna) przyjmujemy do 42 

kandydatów w każdym oddziale według kolejności zgłoszeń. W przypadku braku możliwości 

przyjęcia na wybrany kierunek w szkole policealnej-zaproponujemy inny w miarę wolnych miejsc. 

 

III BAZA SZKOŁY 

 sale lekcyjne – wyposażone w stanowisko z komputerem, rzutnikiem multimedialnym 

i ekranem oraz dostępem do Internetu, 

 dobrze wyposażone, z dostępem do Internetu pracownie i warsztaty do zawodów: 

- technik agrobiznesu, 

- technik architektury krajobrazu i ogrodnik, 

- technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów, 

- technik weterynari (laboratorium analityczne, prosektorium, pracownia anatomiczna), 
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- technik technologii i żywności, 

- technik logistyk, 

- technik ochrony środowiska 

- technik administracji i rachunkowości, 

- technik bhp, 

- florysta, 

- opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, technik masażysta, opiekunka środowiskowa: 

 pracownie komputerowe, w których wiedziolono 6 stanowisk z nowymi, bogato 

wyposażonymi komputerami do ćwiczeń graficznych i przeprowadzania egzaminów, 

 biblioteka i czytelnia z centrum multimedialnym, 

 gabinet pielęgniarki szkolnej, 

 gabinet psychologa, 

 szatnie, 

 szafki dla każdego ucznia, 

 nowa sala gimnastyczna, 

 siłownia, 

 boisko wielofunkcyjne, 

 boisko trawiaste, 

 wydzielone boisko do siatkówki, 

 przy szkole sklep spożywczy z artykułami szkolnymi. 

 

IV ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

 w miarę potrzeb z każdego przedmiotu, zwłaszcza dla uczniów słabszych, na wniosek 

uczniów, rodziców lub wychowawców, 

 przygotowujące do matury, 

 przygotowujące do egzaminów zawodowych, 

 koła zainteresowań, 

 kursy na prawo jazdy, wózki widłowe, koparko-ładowarki, kombajny i inne w miarę 

potrzeb, 

 chór szkolny, 

 zajęcia sportowe na siłowni, 

 bezpłatne obozy sportowe w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich (Łężeczki, Mielno, 

Karpacz), 

 nauka jazdy na nartach (Karpacz). 
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VI INNE ATUTY SZKOŁY 

 ładne położenie przy parku leśnym, 

 nauka na jedną zmianę, 

 nowoczesne kierunki kształcenia, których nie ma w żadnej innej szkole, 

 jedyna taka w Polsce nazwa szkoły w pełni oddająca jej działalność, 

 prawo jazdy za darmo, 

 możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia gospodarstw i korzystania z funduszy UE, 

 dostosowanie rozpoczęcia pierwszych i zakończenia ostatnich lekcji do przyjazdów 

i odjazdów autobusów, które dowożą młodzież pod teren szkoły, 

 specjalny bezpośredni autobus z Żerkowa, 

 dobra atmosfera i pełne bezpieczeństwo, 

      

 

 

 

 

 

 

                    

    

 


