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Oferta edukacyjna 2023/2024
Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej

Europy w Polkowicach 



W Zespole Szkół 

 im. Narodów Zjednoczonej Europy 

 w Polkowicach idziemy z duchem

czasu, stawiamy na praktykę,

osiągamy sukcesy i bawimy się!
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Misja Szkoły: 
Zespół Szkół szkołą otwartą, przyjazną, stwarzającą możliwości rozwoju 

i przygotowującą do życia we współczesnym świecie.
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Masz mętlik w głowie? Nie wiesz, jaki typ szkoły wybrać? 
 Nie wiesz, jaki kierunek jest dla Ciebie?

 
Zapoznaj się z naszą ofertą  i... 

4

urealniaj 
marzenia!



Przy rekrutacji do każdego profilu

i zawodu pod uwagę brane są

wyniki z takich przedmiotów jak 

matematyka oraz język polski. 

Dodatkowe przedmioty zapisane

są przy profilach/zawodach

jako przedmioty punktowane

podczas rekrutacji.
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1. Liceum Ogólnokształcące

2. Technikum

3. Branżowa Szkoła I Stopnia
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ
EUROPY W POLKOWICACH



Profil  IT

Profil akademicki

Profil przyrodniczy

Profil językowy

Profil policyjny
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

nowośćnowośćnowość



Przedmioty punktowane 
przy rekrutacji: informatyka 

i język angielski

Profil IT Sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy,
technologie webowe i mobilne to aktualnie

najbardziej i najszybciej rozwijające się
obszary w informatyce. Ich znajomość

gwarantuje uzyskanie prestiżowych
kompetencji dających przewagę
konkurencyjną na rynku pracy. 

Rozwój informatyki będzie uwzględniał
kwestie związane z ekologią zgodnie ze
strategią digitalizacji UE do roku 2050.
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Przedmioty rozszerzone: 
informatyka, język angielski 

i matematyka

Przedmioty dodatkowe: 
podstawy programowania, sztuczna

inteligencja, internet rzeczy,
technologia Web i mobilna

nowośćnowośćnowość



• informatyka
• biznes

• biotechnologia
• biomedycyna

• telekomunikacja

Jakie studia po profilu IT?
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• budownictwo (smart home)
• elektrotechnika

• energetyka
• mechatronika



Przedmioty punktowane 
przy rekrutacji: geografia

i język angielski

Profil akademicki
Podczas nauki w klasie o profilu

akademickim będziesz mieć okazję 
do uczestniczenia w wykładach 

i zajęciach organizowanych 
przez renomowane uczelnie wyższe.

Dzięki temu możesz odnaleźć 
swoją dalszą ścieżkę kariery i ukończyć
najbardziej popularne kierunki studiów
w Polsce. Klasa objęta jest patronatem

Uczelni Jana Wyżykowskiego.
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Przedmioty rozszerzone: 
język polski, język angielski 

i matematyka

Przedmioty dodatkowe: 
kreatywna matematyka, 

filozofia i życie



• stosunki międzynarodowe
• public relations

• filologia 
• global communication

• psychologia
• pedagogika

Jakie studia po profilu akademickim?
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• socjologia
• dziennikarstwo

• historia
• filozofia

• ekonomia



Przedmioty punktowane 
przy rekrutacji: biologia i chemia

Profil przyrodniczy Ten profil jest idealny dla osób
interesujących się przyrodą, budową 

i funkcjonowaniem organizmów 
czy chemicznymi podstawami życia. 

Profil przyrodniczy to miejsce dla tych,
którzy lubią badania, eksperymenty  
i doświadczenia. Dla osób twórczych 

i ciekawych świata. 
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Przedmioty rozszerzone: 
biologia, chemia i język angielski

Przedmioty dodatkowe: 
kreatywna matematyka, 

laboratorium przyrodnicze



• genetyka
• medycyna

• weterynaria
• astronomia

• mikrobiologia
• geografia

• ogrodnictwo

Jakie studia po profilu przyrodniczym?
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• architektura krajobrazu
• ochrona przyrody

• biotechnologia
• chemia

• technologia chemiczna
•  bioinformatyka



Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
język angielski i język niemiecki

Profil językowy
Profil językowy jest idealny dla osób

ciekawych świata, lubiących
podróżować, poznawać różne kraje, 

ich obyczaje, kulturę i język. 
Oprócz trzech przedmiotów

rozszerzonych zapewniamy przedmioty 
z programem autorskim, w tym jeden

prowadzony w języku angielskim! 
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Przedmioty rozszerzone: 
język angielski, język niemiecki 

i geografia

Przedmioty dodatkowe:  
kreatywna matematyka, geografia krajów

anglojęzycznych (w j. angielskim)



• filologia
• europeistyka

• językoznawstwo
• lingwistyka
• politologia

• język obcy w biznesie

Jakie studia po profilu językowym?
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• nauki o polityce
• administracja

• marketing
• komunikacja medialna

• zarządzanie
• public relations



Przedmioty punktowane 
przy rekrutacji: wos i język angielski

Profil policyjny Jeśli jesteś zainteresowany pracą

policjanta, żołnierza czy pracownika

służby więziennej, w tej klasie - oprócz

wiedzy teoretycznej - nabędziesz

przydatne umiejętności! 

Przewidujemy zajęcia terenowe,

ćwiczenia na strzelnicy oraz szkolenie 

z pierwszej pomocy przedmedycznej. 
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Przedmioty rozszerzone: 
wos, geografia i język angielski

Przedmioty dodatkowe: 
kreatywna matematyka, 

specjalistyczny trening fizyczny



• wojskoznawstwo
• administracja

• inżynieria bezpieczeństwa
• bezpieczeństwo wewnętrzne
• bezpieczeństwo narodowe

Jakie studia po profilu policyjnym?
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• ekonomika obronności
• zarządzanie i dowodzenie

• obronność
• kryminologia



Technik rachunkowości 

Technik informatyk

Technik reklamy

Technik spedytor

Technik elektryk 
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TECHNIKUM

(z elementami automatyki przemysłowej)



Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
wos i język angielski

Technik rachunkowości  Technik rachunkowości oblicza
podatki, prowadzi sprawy kadrowo-

-płacowe i rachunkowość. Może pełnić
funkcję asystenta prezesa czy dyrektora, 

albo kierować zespołami
współpracowników. 

Absolwent w tym zawodzie ma większe
szanse na zatrudnienie niż technicy

ekonomiści. Może pracować  w bankach,
instytucjach ubezpieczeniowych 

i podatkowych.
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Przedmioty rozszerzone: 
język angielski i matematyka

Kwalifikacje: 
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-
-płacowych i gospodarki finansowej 

 jednostek organizacyjnych,
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości 



• finanse i rachunkowość
• bankowość
• zarządzanie
• ekonomia

• gospodarka nieruchomościami

Jakie studia?
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Jaka praca?
• działy kadrowo-płacowe 

• biuro finansowo-rachunkowe
• usługi bankowe

• własna działalność gospodarcza
• ubezpieczenia i doradztwo podatkowe



Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
język angielski i informatyka

Technik informatyk Technik informatyk to prestiżowy 
i bardzo dobrze opłacany zawód

poszukiwany na krajowych 
 i zagranicznych rynkach pracy. 

Cały czas utrzymuje się bardzo duże
zapotrzebowanie na kompetentnych

pracowników sektora branży technologii
informatycznych. Prognozy rynku pracy
wskazują, że zawód informatyka będzie
nadal znajdował się na liście najbardziej

poszukiwanych wśród pracodawców.
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Przedmioty rozszerzone: 
informatyka i matematyka

Kwalifikacje: 
INF.02. Administracja i eksploatacja
systemów komputerowych, urządzeń

peryferyjnych i lokalnych sieci
INF.03. Tworzenie i administrowanie
stronami i aplikacjami internetowymi 

oraz bazami danych 



• informatyka
• technologie komputerowe
• matematyka komputerowa

• automatyka
• grafika

• programowanie

Jakie studia?
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Jaka praca?

• działy IT w firmie
• administrator sieci
• punkty serwisowe

• projektowanie stron
• sklep komputerowy

• informatyk



Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
informatyka i plastyka

Technik reklamy
Technik reklamy przeprowadza analizy

marketingowe, prezentuje usługi
reklamowe, uczestniczy w tworzeniu 
i realizacji kampanii reklamowych. 

Praca w reklamie jest ciekawa, kreatywna
oraz stwarza ciągle nowe wyzwania.

Sprawdzisz się w tym zawodzie, 
jeśli Twoja wyobraźnia 

jest ponadprzeciętna, masz chęć 
do działania, entuzjazm, elastyczność 

i zaangażowanie. 
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Przedmioty rozszerzone: 
język angielski i geografia

Kwalifikacje: 
PGF.07. Wykonywanie przekazu

reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią

reklamową 



• zarządzanie mediami i reklamą
• dziennikarstwo i komunikacja

• fotografia
• reklama cyfrowa

• grafika
• marketing

Jakie studia?
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Jaka praca?

• prywatna działalność gospodarcza
• działy reklamy 

 w przedsiębiorstwach
• agencje reklamowe

• media
• multimedia

 



Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
geografia i język angielski

Technik spedytor Transport i spedycja to bardzo prężnie
rozwijające się działy gospodarki

narodowej naszego kraju. Celem pracy
spedytora jest organizowanie przewozu

towarów w kraju i za granicą. 
W obszarze działania spedytora znajduje

się transport samochodowy, kolejowy,
morski, wodny śródlądowy, lotniczy 
 i intermodalny. Uczniowie odbywają

praktyki zawodowe w kraju i za granicą.
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Przedmioty rozszerzone: 
język angielski i geografia

Kwalifikacja: 
SPL.05. Organizacja transportu 

oraz obsługa klientów i kontrahentów



• zarządzanie logistyczne
• logistyka
• transport

• handel międzynarodowy

Jakie studia?
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Jaka praca?

• firma branży Transport-Spedycja-Logistyka
• prywatna działalność gospodarcza

• centrum logistyczne



Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
fizyka i technika

Technik elektryk  Technik elektryk wykonuje m.in. prace
związane z montowaniem instalacji,

podzespołów oraz urządzeń
elektrycznych. 

Kształcenie w tym zawodzie objęła
patronatem firma Leadec Sp. z o.o.,

która jest jednym z wiodących
dostawców serwisu technicznego dla

przemysłu.
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Przedmioty rozszerzone: 
fizyka i matematyka

Kwalifikacje: 
ELE.02. Montaż, uruchamianie 
i konserwacja instalacji, maszyn 

i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń 

i instalacji elektrycznych



• automatyka i robotyka
• elektromechanika
• elektromobilność

• informatyka stosowana

Jakie studia?
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Jaka praca?
• zakłady usługowe

• zakłady przemysłowe
• serwisy maszyn i urządzeń

• projektant instalacji elektrycznych
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Przedmioty 
ogólnokształcące

Przedmioty 
i praktyki 
zawodowe 

Studia

Dyplom technika

egzamin maturalny

egzamin zawodowy

wykształcenie średnie

Jak wygląda nauka?



Klasa wielozawodowa

Elektromechanik
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA



Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
geografia i historia

Klasa wielozawodowa
(młodociani pracownicy)

Wybór szkoły branżowej sprawia, 

że po jej ukończeniu masz fach w ręku, 

 a fachowcy obecnie są bardzo potrzebni

– nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. 

W tej klasie kandydat może się kształcić 

w dowolnie wybranym przez siebie

zawodzie po podpisaniu umowy 

o pracę z wybranym pracodawcą.
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Kwalifikacje: 
w zależności od wybranego zawodu



Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
fizyka i technika

Elektromechanik
(młodociani pracownicy)

To specjalista, który może zajmować się
wykonaniem, obsługą, konserwacją 

oraz naprawą urządzeń elektrycznych,
stosowanych m.in. do silników

elektrycznych, urządzeń
sygnalizacyjnych, transformatorów 

czy sprzętu AGD. Kierunek jest objęty
patronatem KGHM w ramach projektu

„Kompetentni w branży górniczo-
-hutniczej. KGHM - kluczowy partner 

w kształceniu zawodowym”. 
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Kwalifikacje: 
ELE.01. Montaż i obsługa maszyn 

i urządzeń elektrycznych
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Branżowa Szkoła 
I Stopnia

(3 lata)

Branżowa Szkoła 
II Stopnia

(2 lata)

Praca

egzamin 

maturalny

wykształcenie średnie

Jak wygląda nauka?

Studia Praca

PracaDyplom 
technika

egzamin zawodowy



Nasza szkoła oficjalnie otrzymała Akredytację Erasmusa w sektorze VET

„Kształcenie i szkolenia zawodowe” oraz w sektorze SCH „Edukacja szkolna”.

Przyznanie akredytacji w programie Erasmus+ stanowi potwierdzenie, 

że Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach 

sporządził plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności. 

Na naszych uczniów i nauczycieli czekają kolejne atrakcyjne przedsięwzięcia 

i wydarzenia związane z kształceniem zawodowym, szkoleniami zawodowymi 

oraz edukacją szkolną.
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Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zapoznaj się 
z naszą stroną internetową oraz skontaktuj się z nami!
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Informacji nt. oferty edukacyjnej, kryterium naboru, wymagań 
podczas postępowania rekrutacyjnego, wybranego zawodu i wolnych miejsc

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach udzielają:

   



Do zobaczenia w Zespole Szkół 
im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Polkowicach!


