
Zespół Szkół w Zbicznie 

Baza noclegowa 
 

Zespół Szkół w Zbicznie  prowadzi wynajem pomieszczeń  

i obiektów sportowych firmom lub osobom fizycznym. Koszt 

wynajmu pomieszczeń placówki oświatowej  przez grupy 

zorganizowane  z noclegiem  wynosi 15,00 zł od osoby   

na dobę.  Zastrzega się możliwość  dokonania zmiany   

w cenniku po uprzednim  uzgodnieniu z najemcą. 

Więcej informacji pod numerem tel. 056 49 393 10 
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Nasza szkoła znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim 
w miejscowości Zbiczno. Gmina Zbiczno zajmuje powierzchnię 
13324 ha i graniczy z gminami: Biskupiec, Kurzętnik, Brzozie, 
Brodnica, Bobrowo i Jabłonowo Pomorskie. Niemal cała gmina 
leży na terenie Pojezierza Brodnickiego. Zamieszkuje ją około 
5000 mieszkańców. Natura obdarzyła ten zakątek Polski 
wielkim bogactwem. Rozległe kompleksy leśne, duże 
powierzchnie jeziorne - to podstawowe atuty tych terenów. 

 
 
 
 

W naszej szkole zapewniamy doskonałe warunki nauki. 
Posiadamy sale lekcyjne z nowoczesnym sprzętem 
dydaktycznym, pracownię komputerową, gruntownie 
wyremontowaną salę gimnastyczną oraz nowe boisko sportowe. 
Nauczyciele mają do dyspozycji dwa notebooki  

o r a z  p r o j e k t o r y 
m u l t i m e d i a l n e .  
W  w i e l u  s a l a c h 
lekcyjnych jest dostęp do 
Internetu. Posiadamy 
bibliotekę szkolną, która 
dysponuje bogatym 
zbiorem książek i  
czasopism. Mamy także 
centrum multimedialne.  
Aby poprawić stan 
bezpieczeństwa uczniów 

zainstalowaliśmy monitoring przed gmachem budynku oraz na 
korytarzach szkolnych.  

 
            
  Sala gimnastyczna 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBICZNIE 

Walory edukacyjne 

W naszej szkole uczymy nowocześnie, ciekawie i skutecznie. 
Wychowujemy kreatywnych ludzi. U nas można liczyć na życzliwą 
poradę pedagoga oraz kompetentnych i przyjaznych nauczycieli. 

  

 
            
Pracownia 
komputerowa 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          Biblioteka szkolna 
 
 
 
 
 
 
Oferujemy uczniom 
bogaty wybór kół zainteresowań, m.in. koło Caritas, koło 
sportowe, biologiczne, chemiczne, matematyczne, 
polonistyczne, europejskie, szachowe, taneczne i teatralne, 

        
            
 
         Zajęcia sportowe  

Kadra pedagogiczna 

W Zespole Szkół w Zbicznie zatrudnionych jest ponad 40 
nauczycieli.  
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele są życzliwi, chętnie podejmują zadania dodatkowe, 
podnoszą kwalifikacje na studiach podyplomowych. 
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Stopnie awansu zawodowego 

nauczycieli

stażyści

kontraktowi

mianowani

dyplomowani

Widok na salę 
gimnastyczną 


