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Klasy delegowane do Szkoły Europejskiej Niemiecko – Polskie 
Gimnazjum w Löcknitz
Wszyscy uczniowie przygotowywani są do egzaminu na certyfikat DSD I i DSD II

Z Polic do Löcknitz: 

po klasie VI...

• egzamin po klasie VI szkoły podstawowej – zdany pozwala na podjęcia nauki już 
 w kl. 7 gimnazjum w Löcknitz.

po klasie VII...

• intensywna nauka języka niemieckiego w klasie siódmej w Zespole Szkół 
 (8 godz. w tygodniu),

• egzamin z języka niemieckiego - zdany pozwala dołączyć do uczniów uczących się
 w Löcknitz (kl. 8).

po klasie VIII...

• intensywna nauka języka niemieckiego w klasie ósmej w Zespole Szkół 
 (8 godzin w tygodniu),

• ostatni egzamin z języka niemieckiego zdany daje szansę dołączyć do uczniów 
 kl. 9 w Löcknitz.

W Löcknitz

• kontynuacja nauki do matury,

• program nauczania realizowany jest w języku niemieckim,

• lekcje języka polskiego, historii, WOS, prowadzone po polsku,

• każdy uczeń co roku otrzymuje dwa świadectwa promocyjne (polskie i niemieckie).

1. do klasy siódmej dwujęzycznej w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami 
  Dwujęzycznymi nr 9 przyjmuje się kandydatów, którzy

  a)  otrzymali promocję do klasy VII,

  b)  uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, przeprowadzonego 
    zgodnie z harmonogramem naboru.

2. do klasy pierwszej SMS oraz do klasy siódmej SMS dwujęzycznej Szkoły 
  Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 9 przyjmuje się 
  kandydatów, którzy: 

 a)  posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 
   lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 b)  posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do SMS,

 c)  uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, 

 d)  w przypadku kandydatów do klasy siódmej –  otrzymali promocję do klasy siódmej oraz 
   uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

Nabór kandydatów do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Policach oraz kontrola 
rozwoju motorycznego w trakcie całego okresu nauki będzie prowadzona przy współpracy 
pracowników Katedry Kinezjologii i Sportów Zespołowych Wydziału Kultury Fizycznej 
i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego.

REKRUTACJA

SZKOŁA
PODSTAWOWA 

Klasy I-IV
• 16 godzin zajęć sportowych tygodniowo, „PRZYWRACAMY DZIECIOM 
 PODWÓRKO” Zajęcia z gier i zabaw ruchowych. Przewaga zajęć  na świeżym powietrzu,

• nauka i doskonalenie pływania, nauka jazdy na łyżwach,

• nauka j. niemieckiego oraz j. angielskiego,

• świetlica,

• całodzienne wyżywienie,

• nabór odbywa się na podstawie egzaminu sprawnościowego.

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI nr 9

Klasy V-VIII
• podział uczniów na SMS i oddziały językowe z możliwością edukacji w Löcknitz,

• trening specjalistyczny siatkówka dziewcząt i chłopców, 

• intensywna nauka języka niemieckiego i angielskiego,

• Nauczanie dwujęzyczne od 7 klasy:

 - zwiększona liczba godzin języka niemieckiego,

 - prowadzenie dwóch przedmiotów w języku niemieckim, 

 - lekcje z native speakerem,

 - wybór edukacji Police lub Löcknitz.

www.zspolice.pl
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TECHNIKUM
TECHNIK HOTELARSTWA
(rozszerzenie: język obcy + geografia)

Technik hotelarstwa znajduje zatrudnienie w recepcji, części noclegowej, dziale 
gastronomicznym w hotelach, motelach, ośrodkach wypoczynkowych, 
zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, schroniskach, kwaterach 
prywatnych, itp. Zakres obowiązków to kompleksowa obsługa gości hotelowych, 
organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
(rozszerzenie: język obcy + biologia)

Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładach i placówkach prowadzących 
działalność gastronomiczną, firmach cateringowych, a także na stanowiskach 
administracyjnych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie 
świadczenia usług gastronomicznych. Technik żywienia jest przygotowany 
do organizacji i prowadzenia produkcji w zakładach gastronomicznych.

TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 

(rozszerzenie: język obcy + chemia)

Zapewniamy naukę przedmiotów zawodowych w nowoczesnych pracowniach 
oraz zajęcia ze specjalistami z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego.  Urozmaicone praktyki zawodowe odbywać się będą Grupie 
Azoty POLICE . Jeżeli będziesz wśród najlepszych absolwentów, zostaniesz 
zatrudniony w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne ,,Police” S.A.

Informacje dotyczące wymagań rekrutacyjnych dostępne na www.zspolice.pl

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Proponowane kierunki:
• ogólny z dodatkowymi zajęciami:
 - pożarniczymi,
 - wojskowymi:
     Oddziały Przygotowania Wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony 
     Narodowej oraz 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen broni J.Hallera 
     w Szczecinie,
 - policyjnymi;

• sportowy, w tym:
 - Szkoła Mistrzostwa Sportowego - piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 - Oddziały sportowe – piłka nożna
 - z dodatkowymi zajęciami wychowania fizycznego - treningi piłki 
  nożnej dla chłopców;

• medyczny, 

• humanistyczny,

• dwujęzyczny z językiem angielskim lub niemieckim jako 
 drugim językiem nauczania

• ogólny 

Informacje dotyczące wymagań rekrutacyjnych dostępne na www.zspolice.pl
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W cyklu edukacyjnym będziesz się uczył:

• odczytywania i wykonywania rysunków technicznych oraz schematów 
 technologicznych,

• stosowania podstawowych zasad technologicznych wytwarzania produktów 
 przemysłu chemicznego,

• wykonywania obliczeń chemicznych oraz bilansów materiałowych i energetycznych 
 procesów technologicznych, 

• pobierania próbek substancji stałych, ciekłych i gazowych, 

• wykonywania pomiarów parametrów procesów chemicznych i nadzorowanie 
 zgodności przebiegu procesów z instrukcją technologiczną,

•  oceniania jakości surowców i produktów, 

• utrzymywania w ruchu instalacji, przy zachowaniu produkcji,

• prowadzenia bilansu zużycia surowców i czynników energetycznych, 

• posługiwania się instrukcjami i normami technicznymi, prowadzenia 
 dokumentacji produkcji, 

• usuwania awarii urządzeń i zakłóceń w procesie technologicznym.

Absolwent szkoły o kierunku technik technologii chemicznej będzie przygotowany do: 

 wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych,1)

 obsługiwania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,2)

 organizowania i kontrolowania procesów technologicznych przemysłu chemicznego,3)

 wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.4)

Edukacja w technikum kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym
wiedzę i umiejętności i otrzymaniem tytułu technika technologii chemicznej.
Pomyślnie zdana matura pozwala rozpocząć studia na każdym kierunku.

Absolwenci – technicy technologii chemicznej znajdą zatrudnienie firmach
związanych z Wielką Chemią.

Informacje dotyczące wymagań rekrutacyjnych dostępne na www.zspolice.pl

TECHNIK TECHNOLOGII
CHEMICZNEJ 

Zapewniamy:

• naukę języków obcych: angielski, niemiecki ukierunkowany zawodowo,

• naukę przedmiotów zawodowych w nowoczesnych, profesjonalnie 
 urządzonych pracowniach,

•  praktyki zawodowe w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,

• zajęcia ze specjalistami z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
 Technologicznego,

• możliwość udziału w projektach międzynarodowych.

Jeżeli jesteś dociekliwy, masz zacięcie techniczne, stawiasz na matematyczną 
dokładność, analityczną dociekliwość i syntetyczny sposób wnioskowania, 
technologia chemiczna to kierunek stworzony dla ciebie.

Klasa pod patronatem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Absolwenci mają
gwarancję zatrudnienia
w Grupie Azoty.

Informacje dotyczące wymagań rekrutacyjnych dostępne na www.zspolice.pl
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BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA 
KUCHARZ
Uczysz się przygotowywania potraw pochodzących z różnych stron świata oraz dań 
dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Zdobywasz wiedzę 
o różnych kulturach kulinarnych, produktach spożywczych, łączeniu składników, jak 
również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Dowiesz się jak 
przygotowywać smaczne potrawy i ładnie je podawać. 

Miejscem pracy dla kucharza mogą być restauracje, hotele, publiczne miejsca żywienia, 
stołówki, ośrodki wypoczynkowe, pokłady statków. Można także zająć się działalnością 
cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.

CUKIERNIK

WIELOZAWODOWA we współpracy z OHP w Policach
Możesz kształcić się w następujących zawodach: 

elektromechanik, elektryk, operator urządzeń przemysłu chemicznego, fryzjer, ślusarz, 
fotograf, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, kominiarz, złotnik-
jubiler, zegarmistrz, cukiernik, piekarz, stolarz oraz każdy zawód, w którym znajdziesz 
możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu.

Uczeń dostarcza do szkoły umowę dotyczącą nauki zawodu podpisaną z pracodawcą, 
co wiąże się z przywilejami pracowniczymi.

Informacje dotyczące wymagań rekrutacyjnych dostępne na www.zspolice.pl
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cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.

CUKIERNIK

WIELOZAWODOWA we współpracy z OHP w Policach
Możesz kształcić się w następujących zawodach: 

elektromechanik, elektryk, operator urządzeń przemysłu chemicznego, fryzjer, ślusarz, 
fotograf, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, kominiarz, złotnik-
jubiler, zegarmistrz, cukiernik, piekarz, stolarz oraz każdy zawód, w którym znajdziesz 
możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu.

Uczeń dostarcza do szkoły umowę dotyczącą nauki zawodu podpisaną z pracodawcą, 
co wiąże się z przywilejami pracowniczymi.

Informacje dotyczące wymagań rekrutacyjnych dostępne na www.zspolice.pl



Biała szkoła

Wszystko w zasięgu ręki
Baza edukacyjna:
• pracownia i laboratorium chemiczne
• profesjonalny gabinet rysunku technicznego
• pracownie komputerowe
• kompleks hotelarski
• pracownia gastronomiczna
• biblioteka
• sale multimedialne
• liczne projekty edukacyjne

Baza sportowa:
• hala widowiskowo-sportowa
• basen
• lodowisko
• boiska Orliki
• siłownie
• boiska do piłki plażowej

Baza socjalna:
• internat
• opieka pielęgniarska
• opieka psychologa
• opieka pedagogów
• stypendia

Jakość kształcenia potwierdzona współpracą z:

• Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego 
 Uniwersytetu Technologicznego,

• Instytutem Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, 

• Polskim Związkiem Piłki Siatkowej,

• 12 Brygadą Zmechanizowaną im. Generała Broni Józefa Hallera w Szczecinie,

• Powiatową Komendą Policji w Policach,

• Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach,

• Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

• Hotelem „DOBOSZ” w Policach,

• Pomorskim Uniwersytetem Medycznym,

• Uniwersytetem Szczecińskim.
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