
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI 

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

HISTORIA SZKOŁY



MOTTO

 Jakie jest motto Zespołu Szkół Łączności?

A) „Kluczem do sukcesu jest wyprzedzanie o krok tego co ma nadejść”

B) „Szkoła z PASJĄ”

C) „Przyszłość zaczyna się dzisiaj”



COFNIJMY SIĘ W CZASIE. .

 Szkoła powstała w 1946 roku jako Państwowe Gimnazjum i 

Liceum Telekomunikacyjne.

 Początkowo jej siedzibą był obecny gmach Poczty Polskiej przy ul. 

gen. Kościuszki 77, natomiast od 1967 roku do dziś mieści się przy ul. 

Przełajowej 4.

 Którą rocznicę powstania szkoły będziemy świętować w tym 

roku??? ______



PATRON

 Od 20 listopada 1964 r. patronem szkoły jest Mikołaj Kopernik

 Kiedy szkoła obchodzi  DZIEŃ 

PATRONA?

a) 21 marca

b) 21 kwietnia

c) 21 maja?



CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 Zespół Szkół Łączności od początku kształci swych wychowanków w 

zawodach związanych z telekomunikacją, informatyką i elektroniką.

 Obecnie w skład zespołu szkół wchodzi: Technikum Łączności, 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 34.

 ZSŁ kształci w zawodach: technik programista, technik informatyk. 

technik automatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik 

fotografii i multimediów, elektronik w Branżowej Szkole I stopnia.



DYREKCJA

 Dyrektorem Zespołu Szkół Łączności jest mgr inż. Jerzy Małecki, 

który jednocześnie jest absolwentem szkoły. 

 Ile lat mgr inż. Jerzy Małecki pełni funkcje Dyrektora ZSŁ?

 A) od 9 lat

 B) od 16 lat

 C) od 23 lat?



NASI ABSOLWENCI

 Wśród znanych absolwentów szkoły są m.in: 

biegacz Przemysław Walewski, tenisistka Magdalena 

Linette piosenkarz Piotr Kuźniak czy wieloletni prezes 

Telekomunikacji Polskiej Paweł Rzepka.



ZSŁ DZISIAJ

Technikum Łączności na 10. miejscu 

w Polsce oraz na 2. w Poznaniu!
27 stycznia 2021 r. ukazały się wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 

2021. Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika 

znalazło się na 10 miejscu w Polsce w rankingu głównym techników.

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w 

olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki 

matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego 

(30%).



ZSŁ W MEDIACH

Głos Wielkopolski: Zespół Szkół Łączności w Poznaniu świętuje jubileusz

https://gloswielkopolski.pl/zespol-szkol-lacznosci-w-poznaniu-swietuje-

jubileusz/ar/10014272

YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=RNr0-g-

AKPs&ab_channel=Zesp%C3%B3%C5%82Szk%C3%B3%C5%82%C5%81%C4

%85czno%C5%9BciwPoznaniu

https://gloswielkopolski.pl/zespol-szkol-lacznosci-w-poznaniu-swietuje-jubileusz/ar/10014272
https://www.youtube.com/watch?v=RNr0-g-AKPs&ab_channel=Zesp%C3%B3%C5%82Szk%C3%B3%C5%82%C5%81%C4%85czno%C5%9BciwPoznaniu

