
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH  
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

WE WŁOCŁAWKU 
 

 87- 87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Leśna 1A 

tel./fax: 54 232-58-13,   www.zss.q4.pl 
 

zss_sekretariat@poczta.onet.pl 

www.facebook.com/Zespol.Szkol.Samochodowych.Wloclawek 
 

 

Szkoła z tradycjami. Laureatka konkursu Super Szkoła 2001. Należy do Klubu Przodujących Szkół. 

Jest  Liderem Edukacji Zawodowej, członkiem Klubu Szkół UNICEF. Posiada  tytuły:  Szkoły 

Odkrywców Talentów, Szkoły Dobrych Praktyk, Szkoły Humanitarnej, Szkoły z Klasą, Szkoły 

Dialogu. Otrzymała wyróżnienie w Konkursie Pozytywista Roku 2010, nagrodę w konkursie 

Województwo Kujawsko – Pomorskie bez barier. Zapewnia bardzo dobre warunki kształcenia w 

nowoczesnych pracowniach dydaktycznych i bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Placówka jest w 

pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
 

 

 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
IM. ROBERTA SCHUMANA 

 

 
 

Klasa psychologiczno-pedagogiczna - oddział integracyjny ( 1LOA ) 

- przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, WOS 

- przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo 

- przedmioty dodatkowe: zajęcia specjalistyczne z psychologiem i pedagogiem 

- języki obce: angielski, rosyjski lub angielski, niemiecki 

 

 

 

 

Nauka  trwa 3 lata.   Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum. 
 

 

 

Zapraszamy do zwiedzania szkoły ! 
  

mailto:zss_sekretariat@poczta.onet.pl
http://www.facebook.com/Zespol.Szkol.Samochodowych.Wloclawek


Umożliwiamy:  

 

➢ naukę w nowoczesnej, funkcjonalnej i dobrze wyposażonej szkole, dostosowanej do 

potrzeb uczniów niepełnosprawnych, 

➢ korzystanie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych: zespoły instrumentalno – wokalne, 

chór, orkiestra dęta, zespoły taneczne, sekcje sportowo – obronne, zespół sportowy dla 

niepełnosprawnych, koła zainteresowań: fotograficzne, plastyczne, teatralne, kreatorów 

mody, kółka przedmiotowe, 

➢ rozwijanie własnych zainteresowań  w samorządzie uczniowskim i w zespole radiowęzła. 

 

 

Zapewniamy: 

 

➢ komfortowe warunki odbywania nauki w nowoczesnych klasopracowniach, 

➢ bezpieczeństwo oraz  miłą  i przyjazną  atmosferę pracy, 

➢ udział w licznych, interesujących  uroczystościach i imprezach szkolnych, 

➢ pomoc w nauce ze wszystkich przedmiotów  w ramach nauczycielskiego Pogotowia 

Naukowego, 

➢ dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych, 

➢ wsparcie nauczycieli wspomagających i  rewalidacyjnych,  

➢ pomoc  pedagogów i psychologa oraz pielęgniarki szkolnej,  

➢ dowóz uczniów z niepełnosprawnością, 

➢ interesujące nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i zajęciach pozalekcyjnych. 

(Finansową Nagrodę Patrona Szkoły za wyniki w nauce oraz nagrody  rzeczowe za 

wzorową frekwencję  przyznaje się po każdym semestrze). 

 

 

Wymagane dokumenty: 

- podanie o przyjęcie do szkoły /druk dostępny na stronie internetowej – nabór elektroniczny,/ 

- 3 zdjęcia ( podpisane), 

- karta zdrowia,  

- kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia, 

- świadectwo ukończenia gimnazjum, wynik zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego,, 

-  w przypadku  kształcenia specjalnego -  decyzja Prezydenta Miasta o skierowaniu do 

odbywania nauki w naszej szkole. Rodziców  zainteresowanych  tą  formą kształcenia  

swoich dzieci zapraszamy jak najszybciej na rozmowę z dyrekcją w celu uzyskania 

szczegółowych informacji na temat przygotowania  dokumentacji związanej z 

przyjęciem do szkoły. 

 

 

ZAPRASZAMY !! 
 


