
 - klasa wielozawodowa
 - elektromechanik 
   (klasa patronacka         KGHM Polska Miedź S.A.) 

 - profil IT
-  profil językowy
 - profil przyrodniczy
 - profil policyjny
 - profil akademicki
   (klasa patronacka UJW
     w Polkowicach)

Technikum

- technik rachunkowości
- technik informatyk
- technik reklamy
- technik spedytor
- technik elektryk 
   z elementami automatyki 
   przemysłowej 
   (klasa patronacka Leadec Sp. z o.o.)

Branzowa Szkoła 
I Stopnia 

OFERTA EDUKACYJNA
na rok szkolny 2023/2024

Przedmioty realizowane 
w trakcie nauki

Liceum Ogólnokształcace

Zasady rekrutacji

* Kandydatom do Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach punkty z dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły nalicza się z przedmiotów: 

Technikum

Technikum

Liceum Ogólnokształcace

Liceum 
Ogólnokształcace

Branzowa Szkoła I Stopnia

ul.Skalników 6
59-101 Polkowice
tel. 76 746 51 08
e-mail: zs@zs.polkowice.pl

Oferta 
naszej 
szkoły:

Kryteria - egzamin ósmoklasisty wyniki z egzaminu 
ósmoklasisty w % 

punkty w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego (max) 100% x 0,35 = 35 pkt. 
wynik z matematyki (max) 100% x 0,35 = 35 pkt. 
wynik z języka angielskiego (max) 100% x 0,3 = 30 pkt. 
max 100 pkt. 

Kryteria - świadectwo punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

ocena z języka polskiego  (max) 18 pkt. 
celujący – 18 pkt. 
bardzo dobry – 17 pkt. 
dobry – 14 pkt. 
dostateczny – 8 pkt. 
dopuszczający – 2 pkt. 

ocena z matematyki (max) 18 pkt. 
oceny z dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora 
danej szkoły jako brane pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym do danego 
oddziału tej szkoły * 

(max) 18 pkt. 

(max) 18 pkt. 

świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt. 

szczególne osiągnięcia w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych (max) 18 pkt. 

osiągnięcia w zakresie aktywności 
społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu 

3 pkt. 

max 100 pkt. 

Razem 200 pkt. 

 

Pro�il kształcenia Przedmioty ustalone przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły 

technik rachunkowości j. polski matematyka wiedza  
o społeczeństwie język angielski 

technik informatyk j. polski matematyka informatyka język angielski 
technik reklamy j. polski matematyka informatyka plastyka 
technik spedytor j. polski matematyka geogra�ia język angielski 
technik elektryk j. polski matematyka �izyka technika 
 

Pro�il kształcenia Przedmioty ustalone przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły 

we wszystkich 
zawodach w klasach 
wielozawodowych  
(młodociani 
pracownicy) 

j. polski matematyka geogra�ia historia 

w zawodzie 
elektromechanik 
(uczniowie) 

j. polski matematyka �izyka technika 

 

Branzowa Szkoła I Stopnia

ZeteS urealnia marzenia!

nowość

Pro�il kształcenia 
Przedmioty ustalone przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły 
pro�il IT               nowość j. polski matematyka informatyka język angielski 
językowy     j. polski matematyka język niemiecki język angielski 
przyrodniczy j. polski matematyka biologia chemia 

policyjny j. polski matematyka wiedza  
o społeczeństwie 

język angielski 

akademicki j. polski matematyka geogra�ia język angielski 
 

Kształcenie  
w zawodzie 

Przedmioty rozszerzone 
 realizowane od klasy I 

Języki obce 

technik 
rachunkowości 

matematyka język angielski I język 
(wiodący): język 
angielski 
 
II język:  
język niemiecki 

technik 
informatyk 

matematyka informatyka 

technik reklamy geogra�ia język angielski 
technik spedytor geogra�ia język angielski 
technik elektryk matematyka �izyka 

 

Pro�il 
kształcenia 

Przedmioty rozszerzone 
 realizowane od klasy I 

pro�il IT         
nowość język angielski matematyka informatyka 

językowy język angielski język niemiecki geogra�ia 

przyrodniczy język angielski biologia  chemia 

policyjny język angielski wiedza 
o społeczeństwie  geogra�ia 

akademicki język angielski język polski  matematyka 
 

Kształcenie Język obcy 
we wszystkich zawodach  
(młodociani pracownicy) 

język angielski lub język niemiecki  
w zawodzie elektromechanik  
(młodociani pracownicy) 

 

Przedmioty dodatkowe Języki obce 

pro�il IT      
nowość 

podstawy 
programowania 

Sztuczna Inteligencja 

I język: 
(wiodący) 
język angielski 
 
II język: 
język niemiecki 

Internet Rzeczy technologia Web  
+ mobilna 

językowy 

geogra�ia krajów 
anglojęzycznych 

prowadzona  
w j. angielskim 

kreatywna 
matematyka 

przyrodniczy 
laboratorium 
przyrodnicze 

kreatywna 
matematyka 

policyjny 
specjalistyczny 
trening �izyczny 

kreatywna 
matematyka 

akademicki �ilozo�ia i życie 
kreatywna 

matematyka 
 



–  obozy językowe, 
–  wymiany międzynarodowe,
–  zajęcia z Native Speakerami,
–  Festiwal Piosenki Obcojęzycznej,
–  konkursy językowe,
–  projekty edukacyjne.

Profil językowy

Profil akademicki
–  wykłady i zajęcia organizowane przez uczelnie wyższe: 
    Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Uniwersytet SWPS  oraz 
    Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Witelona Uczelnia
    Państwowa,
–  ciekawe projekty i konkursy,
–  warsztaty specjalistyczne. 

–  zajęcia na strzelnicy,
–  zajęcia terenowe z wykorzystaniem sprzętu technicznego,
–  taktyki i techniki interwencji oraz samoobrony,
–  zajęcia specjalistyczne prowadzone przez funkcjonariuszy
    Policji,
–  zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Profil policyjny

–  wykłady i zajęcia laboratoryjne prowadzone przez 
    pracowników  Uniwersytetu Wrocławskiego, 
    Zielonogórskiego, Poznańskiego i Warszawskiego,
–  warsztaty przyrodnicze,
–  "Noc biologów i chemików",
–  maratony przyrodnicze,
–  nowoczesna baza naukowa,
–  warsztaty tematyczne,
–  rozwijanie kompetencji miękkich.

Profil przyrodniczy

Technik rachunkowości
– obliczanie podatków,
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
– prowadzenie achunkowości,
– korzystanie z użytkowych programów �inansowo-kadrowych,
– zarządzenie zasobami ludzkimi,
– możliwość zatrudnienia w bankach, instytucjach 
   ubezpieczeniowych i podatkowych.

Technik informatyk
– montaż oraz eksploatacja komputerów i urządzeń 
   peryferyjnych,
– projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci 
   komputerowych, administrowanie nimi,
– projektowanie baz danych i administrowanie nimi,
– tworzenie stron www i aplikacji internetowych,
– wdrażanie technologii informatycznych w �irmach. 

Technik reklamy
– wykonywanie usług reklamowych,
– organizowanie i przygotowywanie kampanii 
   reklamowych,
– pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami 
   reklamowymi i mediami, 
– tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb mediów,
– organizacja działań promocyjnych �irm i przedsiębiorstw.

Technik spedytor
– kopleksowe organizowanie przewozu towarów w kraju 
   i za granicą,
– wysyłanie i odbiór przesyłek,    
– organizowanie załadunku i wyładunku towarów,
– nadzorowanie i monitorowanie całego procesu 
   przewozowego i operacji przeładunkowych.

Technik elektryk 
z elementami automatyki przemysłowej 

– wykonywanie prac związanych z montażem instalacji, 
   podzespołów oraz urządzeń elektrycznych,
– lokalizowanie uszkodzeń oraz wykonywanie napraw
   urządzeń i maszyn elektrycznych,
– wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie 
   produkcji i eksploatacji,
– instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń 
   energoelektronicznych oraz aparatury sterującej 
   i pomiarowej.
Kształcenie w tym zawodzie w naszej Szkole objęte jest 
patronatem Leadec Sp. z o.o. 

BRANZOWA SZKOŁA 
I STOPNIA

TECHNIKUM

Wybór szkoły branżowej sprawia, że po jej ukończeniu masz fach w ręku, 
a fachowcy obecnie są bardzo potrzebni, nie tylko w Polsce. Nauka 
w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne 
i zawodowe. Kształcenie odbywa się:
– ogólne – w szkole, 
– zawodowe teoretyczne – w postaci 4-tygodniowych kursów, w różnych 
centrach kształcenia zawodowego na terenie całego kraju (koszt 
dojazdów i pobytu w internacie pokrywają rodzice uczniów) lub w szkole, 
– zawodowe praktyczne u pracodawców.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia absolwent otrzyma 
wykształcenie zasadnicze branżowe, a po zdaniu egzaminu zawodowego 
uzyska również dyplom potwierdzający kwali�ikacje zawodowe.

Kandydat może kształcić się w dowolnie wybranym przez 
siebie zawodzie, po zawarciu umowy o pracę z wybranym 
pracodawcą. Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa 
się w centrach kształcenia zawodowego podczas cztero- 
tygodniowych turnusów w każdej klasie, natomiast 
zajęcia praktyczne mają miejsce u pracodawców przez 
dwa lub trzy dni w tygodniu. 
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia możesz:
- od razu rozpocząć pracę w zawodzie,
- uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 
(od drugiej klasy), a po zdaniu matury – kontynuować 
kształcenie na  studiach wyższych,
 - uczyć się dalej w branżowej szkole II stopnia kształcącej 
w zawodzie, w którym jedną z kwali�ikacji jest ta zdobyta
w branżowej szkole I stopnia, w celu uzyskania dyplomu 
technika. Tutaj również będziesz mógł przystąpić do 
matury.

Klasa wielozawodowa

Elektromechanik
Praca elektromechanika, w zależności od branży zatru- 
dnienia, polega na projektowaniu, wytwarzaniu, obsłudze 
i naprawie urządzeń elektrycznych. Na podstawie posia- 
danej wiedzy i doświadczenia elektromechanik diagnozuje 
sprzęt, znajduje przyczynę awarii i usuwa ją poprzez 
wymianę lub naprawę uszkodzonego, zużytego elementu 
i przywracając prawidłową pracę.

Kształcenie w tym zawodzie w naszej Szkole objęte jest 
patronatem KGHM Polska Miedź S.A. w ramach projektu 
,,Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM kluczo- 
wy partner w kształceniu zawodowym".

–  programowanie Sztucznej Inteligencji,
–  programowanie Internetu Rzeczy, 
–  rozwijanie kompetencji IT,
–  udział w ciekawych projektach,
–  technologie webowe i mobilne w praktyce.

Profil IT

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCACE

nowość


