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Wszystkie drogi prowadzą do… 

Tu każdy znajdzie coś dla siebie! 



 
Oferta edukacyjna 2021/2022 

 
Zespół Szkół 

im. Narodów Zjednoczonej Europy  
w Polkowicach 



Poznajmy się bliżej! 

W Zespole Szkół  
im. Narodów Zjednoczonej Europy 

w Polkowicach… 
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Masz mętlik w głowie? Nie wiesz, jaki typ szkoły 
wybrać? Nie wiesz, jaki kierunek jest dla Ciebie? 

 
 

Zapoznaj się z ofertą Zespołu Szkół  
im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach! 



 

Liceum Ogólnokształcące 

Profil humanistyczny 

Profil matematyczny 

Profil przyrodniczy 

Profil policyjny 

Profil menadżerski 

Profil językowy 
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Profil humanistyczny 

Jeśli interesujesz się literaturą, sztuką i historią, jesteś aktywny, twórczy, 
lubisz czytać i pisać, to ta klasa jest dla Ciebie. 
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Przedmioty punktowane przy rekrutacji: j. angielski, historia 

 

Liceum Ogólnokształcące 
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Jakie studia po profilu 
humanistycznym? 

• stosunki międzynarodowe
• public relations
• zarządzanie i nowe technologie

w sferze publicznej
• filologia polska
• psychologia
• pedagogika
• socjologia
• dziennikarstwo
• historia
• filozofia
• kierunki artystyczne
• kulturoznawstwo
• bibliotekarstwo
• nauki o polityce
• religioznawstwo

Liceum Ogólnokształcące 



Profil matematyczny 
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Jesteś wizjonerem? Fascynujesz się nowymi technologiami? Chcesz, by Twoje pomysły 
zastosowano w przemyśle, medycynie czy motoryzacji? To kierunek dla Ciebie! 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: informatyka, j. angielski 

Liceum Ogólnokształcące 
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Jakie studia po profilu 
matematycznym? • nauki matematyczno-

przyrodnicze

• matematyka

• matematyka komputerowa

• geoinformatyka

• informatyka

• finanse i rachunkowość

• ekonomia

• astronomia

Liceum Ogólnokształcące 



Profil przyrodniczy 
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Jeśli interesuje Cię świat natury i rządzące nim prawa, jeżeli zależy Ci na 
dobru środowiska naturalnego, a także zdrowiu człowieka. Planujesz pracę 

jako fizjoterapeuta, weterynarz, dietetyk, lekarz, ratownik medyczny czy 
kosmetolog, na pewno rozwiniesz się w tej klasie. 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: biologia, chemia 

 

Liceum Ogólnokształcące 



www.zs.polkowice.pl       rekrutacja@zs.polkowice.pl       tel. 76 746 51 08 

Jakie studia po profilu 
przyrodniczym? 

• genetyka 

• astronomia 

• mikrobiologia 

• geografia 

• bioinformatyka 

• gospodarka wodna i ochrona 

zasobów wód 

• architektura krajobrazu 

• ochrona przyrody 

• biotechnologia 

• chemia 

• technologia chemiczna 

• ogrodnictwo 

• fizyka 

• rolnictwo 
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Profil policyjny 
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Przedmioty punktowane przy rekrutacji: wiedza o społeczeństwie, j. angielski 

Jeśli jesteś zainteresowany pracą 

policjanta, żołnierza czy pracownika 

służby więziennej, w tej klasie oprócz 

wiedzy teoretycznej nabędziesz przydatne 

umiejętności! Czekają na Ciebie: zajęcia 

terenowe, ćwiczenia na strzelnicy, 

szkolenie z pierwszej pomocy 

przedmedycznej, a także obozy 

szkoleniowe.  

Liceum Ogólnokształcące 
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Jakie studia po profilu 
policyjnym? 

• wojskoznawstwo 

• administracja 

• inżynieria bezpieczeństwa 

• bezpieczeństwo wewnętrzne 

• bezpieczeństwo narodowe 

• ekonomika obronności 

• zarządzanie i dowodzenie 

• obronność 

• kryminologia 

 

 

Liceum Ogólnokształcące 



Profil menadżerski 
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Przedmioty punktowane przy rekrutacji: geografia, j. angielski 

Interesujesz się polityką, prawem i życiem społecznym. Jesteś dobrym 
obserwatorem? Swoją przyszłość wiążesz z działalnością samorządowca, 

dyplomaty, prawnika, dziennikarza? Masz mentalność społecznika i lubisz 
działać? Ten profil jest dla Ciebie! 

 

Liceum Ogólnokształcące 
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Jakie studia po profilu 
menadżerskim? 

• prawo i ekonomia

• rachunkowość

• księgowość

• biznes

• nauki o polityce

• handel

• audyt

• administracja

• finanse i rachunkowość

• kadry i płace

• marketing

• komunikacja medialna

• ekonomia

• zarządzanie

• public relations

Liceum Ogólnokształcące 



Profil językowy 
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Przedmioty punktowane przy rekrutacji: j. angielski, j. niemiecki 

Jeśli jesteś ciekawy świata, lubisz podróżować, poznawać inne kraje oraz 

wierzysz, że znajomość języków obcych jest kluczem do sukcesu, to ta klasa 

jest właśnie dla Ciebie!  

 

Liceum Ogólnokształcące 
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Jakie studia po profilu 
językowym? 

• filologia 

• europeistyka 

• językoznawstwo 

• lingwistyka 

• politologia 

• język obcy w biznesie 

• nauki o polityce 

• administracja 

• marketing 

• komunikacja medialna 

• ekonomia 

• zarządzanie 

• public relations 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące 



Technikum 

Technik ekonomista

Technik informatyk

Technik hotelarstwa

Technik reklamy

Technik spedytor

Technik elektryk z elementami automatyki
przemysłowej
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Technik ekonomista 
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Przedmioty punktowane przy rekrutacji: geografia i informatyka 

Jeżeli chcesz być profesjonalnym pracownikiem biurowym, specjalistą do 
spraw kadr i płac lub chcesz założyć w przyszłości działalność gospodarczą, 

to ten zawód jest dla ciebie! 

Technikum 
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Jakie studia? 

• bezpieczeństwo w biznesie

• rachunkowość

• bankowość i finanse

• administracja

• matematyka finansowa

• organizacja i zarządzanie

• ekonomia

• towaroznawstwo

• handel

Jaka praca? 

• urzędnik

• prowadzenie własnej działalności

• pracownik biurowy

• handlowiec

Technikum 



Technik informatyk 
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Przedmioty punktowane przy rekrutacji: informatyka i język angielski 

Webmaster, programista czy analityk? Chcesz mieć własną firmę  
i pracować w branży Informatycznej? Jesteś kreatywny i gotowy na nowe wyzwania? 

Marzysz o sukcesie w zakresie technologii IT? Informatyka to Twoja pasja?  
Ten kierunek jest dla Ciebie. 

Technikum 
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Jakie studia? 

• informatyka

• technologie komputerowe

• matematyka komputerowa

• automatyka

• grafika

• programowanie

Jaka praca? 

• działy IT w firmie

• administrator sieci

• punkty serwisowe

• projektowanie stron

• sklep komputerowy

• informatyk (w każdym miejscu,

gdzie używa się komputerów)

Technikum 



Technik hotelarstwa 

www.zs.polkowice.pl  rekrutacja@zs.polkowice.pl tel. 76 746 51 08 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: geografia i wiedza o społeczeństwie 

Jeżeli jesteś zainteresowany 

turystyką, która  jest „lokomotywą” 

gospodarki wielu krajów, dziedziną 

przynoszącą ogromne dochody  

i dającą zatrudnienie milionom ludzi, 

lubisz zwiedzać, poznawać nowe 

miejsca to praca w branży 

hotelarskiej jest dla Ciebie idealna. 

Technikum 
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Jakie studia? 

• turystyka i rekreacja

• gastronomia

• języki obce

• krajoznawstwo i turystyka

historyczna

• sport

• wychowanie fizyczne

Jaka praca? 

• uzdrowisko

• pensjonat

• hotel

• restauracja

• agencja turystyczna

• schroniska młodzieżowe

• statek wycieczkowy

Technikum 



Technik reklamy 
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Przedmioty punktowane przy rekrutacji: informatyka i plastyka 

Jeżeli Twoja wyobraźnia jest ponadprzeciętna, masz chęć do działania,  

a dodatkowo entuzjazm, elastyczność i zaangażowanie to zawód dla Ciebie. 

Technikum 
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Jakie studia? 

• zarządzanie mediami i reklamą

• dziennikarstwo i komunikacja

• fotografia

• reklama cyfrowa

• grafika

• multimedia

• marketing

• społeczna

Jaka praca? 

• prywatna działalność

• działy reklamy

w przedsiębiorstwach

• agencje reklamowe

• media

Technikum 



Technik spedytor 
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Przedmioty punktowane przy rekrutacji: geografia i język angielski 

Jeżeli jesteś osobą, która 

nieustannie się kształci, rozwija 

swoje umiejętności, nie lubi 

monotonii, potrafi rozmawiać  

z ludźmi a to tego ma nerwy ze stali 

to zawód dla Ciebie. 

 Technikum 
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Jakie studia? 

• zarządzanie logistyczne 

• logistyka 

• transport 

• handel międzynarodowy 

 

 

 

Jaka praca? 

• firma branży TSL 

• prywatna działalność gospodarcza 

• centrum logistyczne 

 Technikum 



Technik elektryk 
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Przedmioty punktowane przy rekrutacji: fizyka i technika 

Jeżeli jesteś odpowiedzialny, umiesz zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz osobom 

współpracującym z Tobą, masz zdolności do projektowania, wykonywania 

precyzyjnych i technicznych zadań związanych z siecią elektryczną (prądem)  

to praca technika elektryka jest dla Ciebie. 

 Technikum 
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Jakie studia? 

• automatyka i robotyka 

• elektromechanika 

• elektromobilność 

• informatyka stosowana 

 

 

 

Jaka praca? 

• zakłady usługowe 

• zakłady przemysłowe 

• serwisy maszyn i urządzeń 

• projektant instalacji elektrycznych 

 Technikum 
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Przedmioty rozszerzone: 

• matematyka 

• geografia 

• wiedza o społeczeństwie  

 

Przedmioty zawodowe  

+ praktyki zawodowe 

Studia 

Dyplom technika 

Egzamin zawodowy 

Matura 

Wykształcenie średnie 

Jak wygląda nauka? 

+ 

 Technikum 



 Branżowa Szkoła I Stopnia 

elektromechanik 

 

 

klasa wielozawodowa 
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Elektromechanik 
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Potrafisz działać w zespole i efektywnie 
współpracujesz z nim? Posiadasz wysoką 
sprawność manualną i dobrą koordynację 

wzrokowo-ruchową? Dążysz do samorealizacji  
i oczekujesz satysfakcji ze swojej pracy?  

To zawód dla Ciebie.  
Kierunek objęty patronatem KGHM  
W ramach projektu Kompetentni  

w branży górniczo-hutniczej.  
KGHM kluczowy partner  

w kształceniu zawodowym. 

 Branżowa Szkoła I Stopnia 



Klasa wielozawodowa 
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Jesteś sumienny, pracowity oraz gotowy do zdobywania zawodowego 
doświadczenia. Chcesz zostać świetnym fachowcem w swojej dziedzinie. 

Marzysz o założeniu własnej firmy i samodzielności finansowej?  
To klasa dla Ciebie. 

 Branżowa Szkoła I Stopnia 
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Branżowa Szkoła  

I Stopnia 

3 lata 

Branżowa Szkoła  

II Stopnia 

2 lata 

Praca 

Dyplom 
technika 

Matura 

Wykształcenie średnie 

Egzamin zawodowy 

Studia 

Praca 

Jak wygląda nauka po BSIS? 

 Branżowa Szkoła I Stopnia 
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Wszystkie drogi prowadzą do… 

Tu każdy znajdzie coś dla siebie! 


