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Zespół Szkół im. R. Traugutta w Lipnie 
 

ul. Traugutta 1, 87-600 Lipno   

tel./fax 54 287 25 62, tel. 54 287 41 13 

e-mail: lolipno@pro.onet.pl 

www.lolipno.oswiata.org.pl  
 

 

 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /4-letnie/ 
 Profil politechniczny (matematyka, fizyka, informatyka) 

 Profil medyczny (biologia, chemia, fizyka) 

 Profil logistyczny (matematyka, informatyka,  geografia) 

 Profil psychologiczno-pedagogiczny (biologia, wos, język polski) 

 Profil społeczno-prawny (historia, geografia, wos)  

 Profil humanistyczno-dziennikarski (historia, język polski, wos) 

 Profil językowo-turystyczny (język angielski, język obcy, geografia) 

 

 

Języki obce do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski,  

hiszpański i łaciński 

 

 

Wyróżnia nas: 

 stuletnia tradycja i nowoczesna oferta 

 wysokie wyniki matur: 2013 - 100%, 2014 – 96%, 2015 - 92%,  2016 - 94%, 2017 – 94%, 

2018 – 98 %, 2019 – 98 % 

 nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe 

 nowa, pełnowymiarowa hala sportowa 

 

 

 
  



Zespół Szkół Technicznych 

im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie 
  

ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno 

tel. 54 287 33 21 

e-mail: zstlipno@op.pl 

www.zstlipno.edu.pl  

facebook.com/zstwlipnie 
 

 TECHNIKUM /5-letnie/ 

technik logistyk, technik mechatronik 

 technik ekonomista, technik informatyk  

technik mechanik, technik pojazdów samochodowych 

technik budownictwa, technik elektryk,  

technik robót wykończeniowych w budownictwie 

technik żywienia i usług gastronomicznych 

technik spawalnictwa,  technik usług fryzjerskich 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  /3-letnia/ 
z praktyką w CKZ:  

mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, murarz- tynkarz 

operator obrabiarek skrawających, elektryk, krawiec, mechatronik 

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, betoniarz - zbrojarz 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz 

z praktyką w zakładach pracy: 

mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik 

sprzedawca, magazynier logistyk 

wielozawodowa: fryzjer, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter - elektronik, 

elektryk, ślusarz, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  

 przetwórca mięsa, stolarz, cieśla 

 

BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA  I  

STOPNIA /3-letnia/ 
ślusarz, kucharz 
 

Realizujemy: 

- projekt Erasmus+ 

- kursy specjalistyczne: spawania, obsługi wózka jezdniowego, obsługi 

kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B,  

 

Posiadamy: 

- pełnowymiarową salę gimnastyczną z widownią oraz kompleks boisk,siłownię, salę do tenisa stołowego, 

- nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego, 

- multimedialną pracownię językową, 

- kompleksowo wyposażone klasopracownie: chemiczną, geograficzną, fizyczną, matematyczną, 

- pracownię do diagnozy i terapii psychologicznej, 

- klasy patronackie (w zawodach: technik budownictwa, technik mechatronik), 

 

ZST jest ośrodkiem egzaminacyjnym 

 

Szkoła przystosowana do kształcenia osób niepełnosprawnych ruchowo. 

http://zstlipno.opx.pl/pdf/rekrutacja19-20/opisy/bs-mechanik-pojazdow-samochodowych.pdf
http://zstlipno.opx.pl/pdf/rekrutacja19-20/opisy/bs-kucharz.pdf
http://zstlipno.opx.pl/pdf/rekrutacja19-20/opisy/bs-murarz-tynkarz.pdf
http://zstlipno.opx.pl/pdf/rekrutacja19-20/opisy/bc-operator-obrabiarek-skrawaj%C4%85cych.pdf
http://zstlipno.opx.pl/pdf/rekrutacja19-20/opisy/bs-elektryk.pdf
http://zstlipno.opx.pl/pdf/rekrutacja19-20/opisy/bs-krawiec.pdf
http://zstlipno.opx.pl/pdf/rekrutacja19-20/opisy/bs-mechatronik.pdf
http://zstlipno.opx.pl/pdf/rekrutacja19-20/opisy/bs-monter-sieci-i-instalacji-sanitarnych.pdf
http://zstlipno.opx.pl/pdf/rekrutacja19-20/opisy/bs-betoniarz-zbrojarz.pdf
http://zstlipno.opx.pl/pdf/rekrutacja19-20/opisy/bs-monter-zabudowy-i-rob%C3%B3t-wyk-w-budownictwie.pdf
http://zstlipno.opx.pl/pdf/rekrutacja19-20/opisy/bs-slusarz.pdf
http://zstlipno.opx.pl/pdf/rekrutacja19-20/opisy/bs-mechanik-pojazdow-samochodowych.pdf
http://zstlipno.opx.pl/pdf/rekrutacja19-20/opisy/bs-piekarz.pdf
http://zstlipno.opx.pl/pdf/rekrutacja19-20/opisy/bs-cukiernik.pdf
http://zstlipno.opx.pl/pdf/rekrutacja19-20/opisy/bs-sprzedawca.pdf
http://zstlipno.opx.pl/pdf/rekrutacja19-20/opisy/bs-magazynier-logistyk.pdf


Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego  

w Skępem 
ul. Wymyślińska 2   

87-630 SKĘPE  

tel/fax. (54) 287 70 06 

e-mail: zsskepe@gmail.com 

 www.zsskepe.pl 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

/4-letnie/ 

 profil militarno – sportowy  

 profil językowo – informatyczny 

 profil kosmetyczny 

 

TECHNIKUM /5-letnie/ 

 technik informatyk  

 technik żywienia i usług gastronomicznych 

 technik rolnik 

 technik architektury krajobrazu 

 

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  

dla DOROSŁYCH (zaoczne)  

 blok rolniczy 

 blok żywienia  

 blok informatyczny 

 

Szkoła współpracuje ze służbami mundurowymi:           

 

  



Zespół Szkół  im. Związku Młodzieży Wiejskiej  

w Dobrzyniu nad Wisłą 

ul. Szkolna 5,  87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą 

tel./fax.  54 253 11 05  

e-mail: zs.dobrzyn@gmail.com      

www.zs-dobrzyn.pl 

  

 TECHNIKUM /5-letnie/ 
 technik żywienia i usług gastronomicznych 

 technik rolnik 

 technik hotelarstwa 

 technik agrobiznesu 

 technik handlowiec 

 technik logistyk  

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /4-letnie/ 
 profil strażacki 

 

BRANŻOWA  SZKOŁA  I  STOPNIA (3-letnia) 
 kucharz 

 rolnik 

 sprzedawca 

 piekarz 

 cukiernik 

  

KWALIFIKACYJNE   KURSY   ZAWODOWE   

DLA   DOROSŁYCH 

 rolnik 

 technik rolnik  

 pszczelarz 

 kucharz  

 technik żywienia i usług gastronomicznych 

  

ATUTY NASZEJ  SZKOŁY: 

 udział w projektach unijnych 

 nowoczesne pracownie 

 możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu 

 możliwość korzystania z wyżywienia 

 dowożenie uczniów 

 bezpieczna i przyjazna atmosfera 

 nauka języków: angielskiego i niemieckiego 

 szeroki system stypendialny dla uczniów  

osiągających wysokie wyniki w nauce 

 wycieczki dla najlepszych uczniów 

 darmowy kurs prawa jazdy Kat. T 

 



Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 
w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie 

 

ul. Okrzei 4, 87-600 Lipno 

tel. 54 287 43 90 

e-mail: zsslipno@op.pl 

 

JEDYNA TAKA W REGIONIE DLA MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM  

ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI 

 

 przygotowuje uczniów do aktywności przez pracę, 

 zapewnia nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych  

do podejmowania pracy w różnych dziedzinach  

na otwartym lub chronionym rynku pracy, 

 kształtuje kompetencje społeczne, zawodowe  

i komunikacyjne, 

 integruje ze środowiskiem, 

 przygotowuje do samodzielnego funkcjonowania  

w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, 

 nauka może trwać do 24 roku życia. 

 

W ramach przysposobienia do pracy   

uczniowie kształcą się w obszarach tematycznych: 

 gospodarstwo domowe, 

 prace biurowe, 

 rękodzieło, dekoratorstwo, 

 prace ogrodnicze, 

 prace naprawczo-konserwatorskie. 

 

Szkoła zapewnia zajęcia specjalistyczne: 

 Arteterapia 

 Terapia zaburzeń mowy 

 Terapia behawioralna 

 Terapia integracji sensorycznej 

 Terapia ręki  

 Terapia polisensoryczna  

 Terapia komputerowa 

 Rewalidacja, Socjoterapia  

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

 Zajęcia umuzykalniające 

 Wspomaganie psychoruchowe 

 Gimnastyka korekcyjna 

 

Uczniowie korzystają z : 

 sali doświadczeń świata, 

 sali integracji sensorycznej, 

 sali do ćwiczeń ogólnorozwojowych  

z zestawem rehabilitacyjnym.  

mailto:zsslipno@op.pl


W powiecie lipnowskim funkcjonują również: 
 

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie 

ul. Okrzei 3,  87-600 Lipno  

tel. 668 147 095, tel./fax. 54 234 33 89, 

e-mail: sekretariat@muzycznalipno.pl 

www.muzycznalipno.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie 

Pl. 11 Listopada 9,  87-600 Lipno 

tel.: 54 287 24 92, fax: 54 287 46 57 

e-mail: sekretariat@poradnialipno.pl 

http://poradnialipno.pl/ 

 

 

 

 

  

mailto:sekretariat@muzycznalipno.pl
mailto:sekretariat@poradnialipno.pl


 

  



Kochani młodzi ludzie 

Szanowna młodzieży 

przed Wami wybór szkoły, w której będziecie się kształcili,  

czy to będzie liceum ogólnokształcące, technikum czy szkoła branżowa 

pamiętajcie o tym, że macie do wyboru dobre szkoły w zasięgu ręki,  

macie zapewniony transport, nie musicie stać pół godziny w korkach ani później 

prosić rodzica o złożenie pisma do Starosty o zgodę na przeniesienie z Torunia 

czy Włocławka do szkoły powiatowej,  

macie na miejscu rodzinę i jesteście otoczeni najlepszą opieką zarówno w domu 

jak i w szkole 

Zapewniam Was, że w naszych szkołach otrzymacie fachową pomoc 

dydaktyczną, materialną i kulturalną. 

 

Szanowni Rodzice  

pomóżcie swojemu dziecku dokonać właściwego wyboru a pomożecie również 

sobie i swojemu środowisku 

 

Życzę trafnego wyboru, mam nadzieję, że spotkamy się na rozpoczęciu nowego 

roku szkolnego. 

 

Starosta Lipnowski 

Krzysztof Baranowski 

 


