
 

XIX TARGI SZKÓŁ 

POLIC I SZCZECINA 

 

2022 
 

 

8 KWIETNIA W GODZINACH OD 9:00 DO 12:00  

ODBYWAJĄ SIĘ XIX TARGI SZKÓŁ POLIC I SZCZECINA 

TARGI ODBYWAJĄ SIĘ STACJONARNIE  

w SALI WYKŁADOWEJ przy ul. J. Korczaka 5 w Policach 

(wejście od strony ulicy J. Korczaka 7) 

Dla zainteresowanych uczniów możliwe jest także połączenie 

się przez aplikację Microsoft Teams. Dostępne są dwa adresy: 

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych 
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 
Dowiedz się więcej | Opcje spotkania 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzFjZmM4MDktMmI3Yi00ZGUwLWFhN2ItYzAwMTkwOWU0Mzk4%40thread.v2/0?context=%
7b%22Tid%22%3a%227b924852-aa2a-466a-a606-90e6f427d27e%22%2c%22Oid%22%3a%22ce5b418d-3df1-41ca-
944d-5357c6aef271%22%7d 
 
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych 
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 
Dowiedz się więcej | Opcje spotkania 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDE2MWM3OGEtMWZjOS00MmFjLTg3ZWYtMmRjZjA2OWRlMWFm%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%227b924852-aa2a-466a-a606-90e6f427d27e%22%2c%22Oid%22%3a%2261d0e8de-425d-
4a81-b94e-240432a828fc%22%7d 

 

Harmonogram Targów 2022 

9:00-9:15 Otwarcie TARGÓW przez Dyrektora PP-P w Policach. 

9:15-11:45 Nauczyciel moderator PP-P: 
 dysponuje dostępem do linków spotkań/prezentacji w poszczególnych szkołach 

uczestniczących w Targach 2022, 
 udostępnia dwa łącza na platformie Teams (adresy są powyżej) dla osób zainteresowanych 

zdalnym kontaktem z przedstawicielami szkół obecnych na Targach, (z kamerką zewnętrzną 
umożliwiającą szerszą prezentację Targów), 

 przekierowuje zainteresowane osoby np. na indywidualne spotkanie, z doradcą zawodowym  
PP-P (możliwy osobny kontakt na platformie Teams lub w miejscu Targów – tuz przy wejściu,  
w miejscu prezentacji prac Konkursowych), 

 ocena prac konkursowych uczniów polickich szkół branżowych uczestniczących w Konkursie 
„Mój zawód - moja pasja” w kategoriach: plakat, spot reklamowy, poster, komiks.  

11:45-12:00 Ogłoszenie wyników Konkursu. Zamknięcie Targów. 
 

http://mokpolice.pl/
http://policki.pl/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFjZmM4MDktMmI3Yi00ZGUwLWFhN2ItYzAwMTkwOWU0Mzk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b924852-aa2a-466a-a606-90e6f427d27e%22%2c%22Oid%22%3a%22ce5b418d-3df1-41ca-944d-5357c6aef271%22%7d
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SZKOŁY, PLACÓWKI I INSTYTUCJE PREZENTUJĄCE SIĘ PODCZAS TARGÓW 

 
NAZWA 

SZKOŁY/INSTYTUCJI 
Profile klas Rekrutacja 2022/2023 Dni 

otwarte/prezentacja 
szkoły 

Link w czasie Targów Szkół 
 i wirtualne spotkania 

XVIII Liceum 
Ogólnokształcące  
ul. Hoża 3,  
71-699 Szczecin  
+48 91 44 20 901 
lo18@miasto.szczecin.pl 
lo18.szczecin.pl 

Klasa sportowa 
Klasa humanistyczna 
Klasa biologiczno-chemiczna 
Klasa językowo-geograficzna 
Klasa ogólna z elementami 
programowania 

http://lo18.szczecin.pl/rekr
utacja2022/ulotka_2022.p

df 
 

 

 

XII Liceum Ogólnokształcące   
w ZSS im. Sportowców Ziemi 
Szczecińskiej  
ul. Małopolska 22,  
70-515 Szczecin  
91 433 58 97  
sekretariat@lo12.szczecin.pl 
http://www.lo12.szczecin.pl 

Klasa lingwistyczna 
Klasa humanistyczno-językowa 
Klasa biznesowo-menadżerska 
Języki: angielski, niemiecki 

 
hhttps://loxii.zssport.pl/lo-

nabor-2021 
 
 

23.04.2022 r.  
w godz. 10.00-13.00 

 
https://www.youtube.
com/watch?v=e3FXF0s

R0uQ 
 

 
 

Technikum Zawodowe nr 1 
w ZSB im. Kazimierza 
Wielkiego  
ul. Unisławy 32/33,  
71-402 Szczecin  
091 422 03 43  
szkola@zsb.szczecin.pl 
http://www.zsb.szczecin.pl 

Technik budownictwa 
Technik architektury krajobrazu 
Technik inżynierii sanitarnej 
Technik robót wykończeniowych  
Technik geodeta 
Technik renowacji elementów 
architektury 
Języki: angielski, niemiecki 

http://zsbszczecin.szkolnas
trona.pl/index.php?c=page

&id=153 
 

https://youtu.be/rSG0
k3SkAck 

 
https://youtu.be/8pU8

exkBtNc 
 

 
 

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 
1 w ZSB im. Kazimierza 
Wielkiego  
ul. Unisławy 32/33,  
71-402 Szczecin  
091 422 03 43  
szkola@zsb.szczecin.pl 
http://www.zsb.szczecin.pl 

Monter sieci i instalacji 
sanitarnych, 
Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w 
budownictwie. 
 

http://zsbszczecin.szkolnas
trona.pl/index.php?c=page

&id=153 
 

 
  

 

Technikum Ekonomiczne im. 
Rotmistrza Witolda 
Pileckiego  
ul. Sowińskiego 1,  
70-236 Szczecin  
(91) 44-89-003 
sekretariat@te.szczecin.pl 

Technik handlowiec 
Technik ekonomista 
Technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej 
Technik logistyk 
Technik reklamy 
Języki: angielski, niemiecki 

 
 4 i 5 maja 2022  

godz.: 9:00 - 14:00 
 

Technikum Organizacji  
i Zarządzania w Szczecinie 
Zespół Szkół nr 8 w 
Szczecinie im. Stanisława 
Staszica al. 3 Maja 1a, 70-214 
Szczecin tel. 91 43 37 240 
www.zs8.szczecin.pl 

 
 

   

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w 
Szczecinie ul. Batalionów 
Chłopskich 115 
70-760 Szczecin 
tel. 91 4 612-379   fax. 91 4 
317-358 
www.ceogr.edu.pl 
e-mail: 
sekretariat@ceogr.edu.pl 

Technik ogrodnik  
Technik architektury krajobrazu 
Technik weterynarii 
Technik hodowca koni – profil 
policja konna - nowość! 
Technik mechanizacji rolnictwa i 
agrotroniki – nowość! 
Języki: angielski, niemiecki 
http://ceogr.edu.pl/wp-
content/uploads/2022/03/Rekru
tacja-2022_23-kierunki-1.pdf 

http://ceogr.edu.pl/?pag
e_id=9933 

 
 

PREZENTACJE POWER 
POINT KIERUNKÓW 

KSZTAŁCENIA 

  

Zespół Szkół Nr 2 im. 
Władysława Orkana 
Technikum Kształtowania 
Środowiska Branżowa Szkoła 
I stopnia Nr 8 
 

70 -833 Szczecin, ul. Portowa 
21 tel. 91-44-151-62, 91-44-
151-65 fax 91-44-151-60 e-
mail : zs2@miasto.szczecin.pl 
www.zs2.szczecin.pl 
 

 

 

 „Dni otwartych drzwi” 
od 20 do 22 kwietnia 
2022r. Szkoła chcąca 
nas odwiedzić w tym 
czasie powinna 
zarejestrować się 
telefonicznie pod 
numerem tel. 91 44 151 
62 (sekretariat szkoły) 
podając wybrany dzień, 
godzinę i orientacyjną 
ilość osób. 

Czas: 8 kwi 2022 09:00 AM 
Warszawa 
Dołącz Zoom do spotkania 
https://zoom.us/j/2288953879
?pwd=TGdqaUtWc056U0JTcVZ
JZ2VEV1VIdz09 
Identyfikator spotkania: 228 
895 3879 
Kod dostępu: 764609 
 
 
 

mailto:lo18@miasto.szczecin.pl
http://lo18.szczecin.pl/
http://lo18.szczecin.pl/rekrutacja2022/ulotka_2022.pdf
http://lo18.szczecin.pl/rekrutacja2022/ulotka_2022.pdf
http://lo18.szczecin.pl/rekrutacja2022/ulotka_2022.pdf
http://www.lo12.szczecin.pl/lo-12
http://www.lo12.szczecin.pl/lo-12
http://www.lo12.szczecin.pl/lo-12
mailto:sekretariat@lo12.szczecin.pl
http://www.lo12.szczecin.pl/
http://www.lo12.szczecin.pl/lo-12/rekrutacja?limitstart=1
http://www.lo12.szczecin.pl/lo-12/rekrutacja?limitstart=1
https://www.youtube.com/watch?v=e3FXF0sR0uQ
https://www.youtube.com/watch?v=e3FXF0sR0uQ
https://www.youtube.com/watch?v=e3FXF0sR0uQ
http://www.zsbszczecin.szkolnastrona.pl/
http://www.zsbszczecin.szkolnastrona.pl/
http://www.zsbszczecin.szkolnastrona.pl/
mailto:szkola@zsb.szczecin.pl
http://www.zsb.szczecin.pl/
http://zsbszczecin.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=153
http://zsbszczecin.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=153
http://zsbszczecin.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=153
https://youtu.be/rSG0k3SkAck
https://youtu.be/rSG0k3SkAck
https://youtu.be/8pU8exkBtNc
https://youtu.be/8pU8exkBtNc
http://www.zsbszczecin.szkolnastrona.pl/
http://www.zsbszczecin.szkolnastrona.pl/
mailto:szkola@zsb.szczecin.pl
http://www.zsb.szczecin.pl/
http://zsbszczecin.szkolnastrona.pl/container/n2020/H-2020.pdf
http://zsbszczecin.szkolnastrona.pl/container/n2020/H-2020.pdf
http://zsbszczecin.szkolnastrona.pl/container/n2020/TRW-2020.pdf
http://zsbszczecin.szkolnastrona.pl/container/n2020/TRW-2020.pdf
http://zsbszczecin.szkolnastrona.pl/container/n2020/TRW-2020.pdf
http://zsbszczecin.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=153
http://zsbszczecin.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=153
http://zsbszczecin.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=153
mailto:sekretariat@te.szczecin.pl
http://www.zs8.szczecin.pl/
http://www.zs8.szczecin.pl/
http://www.zs8.szczecin.pl/
http://www.ceogr.edu.pl/
mailto:sekretariat@ceogr.edu.pl
http://ceogr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/Rekrutacja-2022_23-kierunki-1.pdf
http://ceogr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/Rekrutacja-2022_23-kierunki-1.pdf
http://ceogr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/Rekrutacja-2022_23-kierunki-1.pdf
http://ceogr.edu.pl/?page_id=9933
http://ceogr.edu.pl/?page_id=9933
mailto:zs2@miasto.szczecin.pl
http://www.zs2.szczecin.pl/
https://zoom.us/j/2288953879?pwd=TGdqaUtWc056U0JTcVZJZ2VEV1VIdz09
https://zoom.us/j/2288953879?pwd=TGdqaUtWc056U0JTcVZJZ2VEV1VIdz09
https://zoom.us/j/2288953879?pwd=TGdqaUtWc056U0JTcVZJZ2VEV1VIdz09


Zorganizowane grupy 
zostaną oprowadzone 
po szkole i będą mogły 
zobaczyć jak wyglądają 
nasze warsztaty i 
zajęcia szkolne. 

 

„Dzień otwarty dla 
każdego” 17 maja 
2022r. w godzinach 
15:00 – 18:00. Będzie 
wówczas można 
zapoznać się z ofertą 
szkoły, zobaczyć 
pracownie i warsztaty, 
porozmawiać z 
uczniami i 
nauczycielami. 

 

Wirtualne cyklicznie spotkania 
(webinaria) poświęcone 
kierunkom prowadzonym w 
naszej szkole; każdy wtorek i 
czwartek kwietnia.  
 
4 kwietnia 2022r.,  
godz.: 14:00 – 14:40. link: 
https://us04web.zoom.us/j/73
712863508?pwd=Gtowc5ksEXK
B2PJCfFg9Tt8y8kAQJL.1  

 
05 kwietnia 2022r. ,  
godz.: 11:00 – 11:40,  link: 
https://us02web.zoom.us/j/88
203771220?pwd=cWllNmJKUk
N1SWY5N21Yc3RxY1hSUT09 
19 kwietnia 2022r.,  
godz.: 17:00 – 17:40 ,  link: 
https://zoom.us/j/9951144094
0?pwd=cUxnRngzNGtiUkVpSjJ1
Z0UwSktCQT09  
godz.: 18:00 – 18:40,  link: 
https://us04web.zoom.us/j/72
615686226?pwd=m4euHP-
n121ZWIBSKSRXIR7gNVz77V.1  
29 kwietnia 2022r.,  
godz.: 9:00 – 9:40. link: 
https://us04web.zoom.us/j/74
449143484?pwd=kx1nFVp7w
MpknRShJL6gy6ho3J-3sY.1 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 
5 Zespół Szkół 
Rzemieślniczych 
ul. Chmielewskiego 19,  
70-028 Szczecin  
914821531  
zsrz@miasto.szczecin.pl 
http://www.zsrz.szczecin.pl/ 

https://nabor.pcss.pl/szczecin/sz
kolaponadpodstawowa/Info/102
646 
 

http://zsrz.szczecin.pl/no
wa/index.php?http-
zsrzszczecinpl-nowa-
indexphp-nabor-7,7 

 
 

  

Zespół Szkól im. Ignacego 
Łukasiewicza w Policach 
ul. Siedlecka 6, 72-010 Police 
https://zspolice.pl/ 
 (91) 424 13 06 
sek@zspolice.pl 

kierunek medyczny 
kierunek humanistyczny 
kierunek dwujęzyczny 
kierunek pożarniczy 
kierunek wojskowy 
kierunek policyjny 
kierunek piłka nożna 
technik hotelarstwa 
technik technologii chemicznej 
technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

https://zspolice.pl/liceum/
harmonogram-rekrutacji/ 

 
https://zspolice.pl/branzo

wa/harmonogram-
rekrutacji/ 

 
https://zspolice.pl/technik

um/harmonogram-
rekrutacji/ 

 

 

https://zspolice.pl/wp-
content/uploads/2022/03/aga
ta_jarymowicz_-
_dyrektor_zs_im._ignacego_L
ukasiewicza.-360p.mp4?_=1 
 
https://zspolice.pl/filmiki/ 
 

Technikum Łączności i 
Multimediów Cyfrowych  
w Szczecinie 
ul. Ku Słońcu 27-30, 71-080 
Szczecin 
telefon: 91-48-48-056, 91-
48-56-996 
fax: 91-48-56-039 
https://www.tlimc.szczecin.p
l/dzialy/kontakt/ 
http://www.zsl.szczecin.pl 

technik teleinformatyk 
technik programista 
technik fotografii i multimediów 

rekrutacja@zsl.szczecin.pl   

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy Nr 1 
dla Dzieci 
Niepełnosprawnych 
Ruchowo 
im. Marii Grzegorzewskiej w 
Policach 
ul. Janusza Korczaka 53  
72-010 Police 
Sekretariat Ośrodka 

Tel./Fax: +48 91 506 52 20 

Szkoła Przysposabiająca do 
Pracy 
Szkoła Branżowa Pierwszego 
Stopnia: fotograf, krawiec, 
kucharz, pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej 
Liceum Ogólnokształcące: 
Klasa o profilu geograficzno-
językowym z rozszerzonym 
językiem polskim, 
Klasa o profilu biologicznym z 
elementami TIK i rozszerzonym 

http://soswdnr.pl/rekrutacj
a/ 
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sekretariat@soswdnr.pl językiem polskim  i angielskim 
Szkoła Policealna: technik 
administracji 
 

Wojewódzki Zakład 
Doskonalenia Zawodowego 
Plac Jana Kilińskiego 3, 70-
965 Szczecin 
+48 91 450 12 01, +48 91 450 
17 11 
http://www.wzdz.pl, 
info@wzdz.pl 

 

   

16-10 Hufiec Pracy 
ul. Tanowska 8 
72-010 Police 
e-mail: a.lipska@ohp.pl 
e-mail: hp16-10@ohp.pl 
tel.(91) 317 87 20 

 

   

Powiatowy Urząd Pracy w 
Policach 
ul. Tadeusza Kościuszki 5 
tel. 91 3-123-211 
e-mail: iplaza@pup.policki.pl 

 

   

 

SZKOŁY WSPÓŁPRACUJĄCE Z PORADNIĄ W POLICACH 
 

Technikum Energetyczno-
Transportowe  
(Technikum Kolejowe w ZS 
nr 4 im. Armii Krajowej)  
ul. Kusocińskiego 3,  
70-237 Szczecin  
91-433-93-28  
zs4@um.szczecin.pl 
http://www.zs4.szczecin.pl 

Technik spedytor - rozszerzona 
matematyka 
Technik automatyk - rozszerzona 
matematyka 
Technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej - 
rozszerzona matematyka 
Technik elektryk - rozszerzona 
matematyka 
Technik elektroenergetyk 
transportu szynowego - 
rozszerzona matematyka 
Technik transportu kolejowego - 
rozszerzona matematyka 
Języki: angielski, niemiecki 

http://www.zs4.szczecin.
pl/rekrutacja/nabor-do-

szkol-ponadgim 

 

  

Liceum Ogólnokształcące z 
Oddziałami Integracyjnymi  
al. Wojska Polskiego 119,  
70-490 Szczecin  
91 42-38-677  
sekretariat@lozoi.szczecin.pl 
http://www.lozoi.szczecin.pl 

Klasa psychologiczna 
Klasa pedagogiczna 
Klasa nauk społecznych 
Klasa turystyczna 
Klasa nauk przyrodniczych 
https://lozoi.szczecin.pl/n/inde
x.php/features-mainmenu-
47/profile-klas-2022-23 

https://lozoi.szczecin.pl/n

/index.php/features-

mainmenu-47/terminarz 

 

7.04.2022 r.,  
w godz. 15.00-18.00 
23.04.2022 r.  
w godz. 10.00-14.00 
https://lozoi.szczecin.p
l/n/index.php/features

-mainmenu-47/dni-
otwarte-2022 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I 
STOPNIA NR 3 (SBI w ZS nr 
4 im. Armii Krajowej)  
ul. Kusocińskiego 3,  
70-237 Szczecin  
91-433-93-28  
zs4@um.szczecin.pl 
http://www.zs4.szczecin.pl 

Elektryk 
Magazynier logistyk 
Elektromechanik 
Automatyk 

http://www.zs4.szczecin.
pl/rekrutacja/nabor-do-

szkol-ponadgim 
 

  

Technikum Informatyczne 
SCI w Szczecińskim 
Collegium Informatycznym 
-szk.niep. z up. szk.publicznej  
ul. Mazowiecka 13,  
70-526 Szczecin  
91 488 47 37 
sekretariat@sci.edu.pl 
http://www.sci.edu.pl/ 

TECHNIK INFORMATYK  
patronat i opieka dydaktyczna 
Wydziału Informatyki ZUT  
(56 miejsc): 
TECHNIK PROGRAMISTA  
(28 miejsc): 
 

 
http://www.sci.edu.pl/re

krutacja 
 

  

Zespół Szkół Elektryczno - 
Elektronicznych 
Racibora 60/61 
Szczecin 71-631 

 
szkola@tme.szczecin.pl 

Technik elektryk           
Technik elektronik        
Technik automatyk     
Technik mechatronik   
Technik programista     
Technik informatyk   

 
 
 
 
 
 

21 kwietnia 2022 r.  
 godz. 10-14 
zorganizowane grupy ze 
szkół podstawowych, 
godz. 14-16 
indywidualni uczniowie 
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91 422 64 81 lub 91 88 69 
347 
91 422 78 77 

https://tme.szczecin.pl/in
dex.php/rekrutacja-2018 

 

wraz z rodzicami. 
Zwiedzanie pracowni 
przedmiotów 
zawodowych, 
przedstawienie 
działalności naszej szkoły 
oraz oferty edukacyjnej 
zajęć pozalekcyjnych. 

Grupy zorganizowane 
prosimy zgłosić do dnia  
13 kwietnia 2022 r. pod 
numerem telefonu  
91 422 64 81. 

Technikum Kreatywne - 
szkoła niepubliczna ul. 
Żołnierska 53, 71-210 
Szczecin, telefon: 918 149 
405 E-mail 
biuro@szkolykreatywne.pl 
Strona www 
http://szkolykreatywne.pl 
 

TECHNIK INFORMATYK, ze 

specjalizacją:  Tworzenie gier 

komputerowych,  Grafika 
komputerowa i komunikacja 
wizualna,  
TECHNIK FOTOGRAFII I 
MULTIMEDIÓW, ze specjalizacją: 

 Fotografia kreatywna,  Kreacje 
multimedialne. Połączenie 
biznesu, sztuki i technologii to 
recepta na wykwalifikowanego 
specjalistę według ZSK. 

   

 

Instrukcja łączenia się: 
 

 
 

Po naciśnięciu na link połączenia, otworzy się poniższe okno: 

 

Klikamy na link, 

aby dołączyć do 

spotkania 

https://tme.szczecin.pl/index.php/rekrutacja-2018
https://tme.szczecin.pl/index.php/rekrutacja-2018
mailto:biuro@szkolykreatywne.pl
http://szkolykreatywne.pl/


 
 

 

 

 

Wybierasz Otwórz w Microsoft Teams  przekierowuje nas do spotkania   

lub naciskasz Anuluj  wówczas musisz wybrać jedną z trzech propozycji:  

Pobierz aplikację systemu Windows  
 

lub  

Kontynuuj w tej przeglądarce  
lub  

Otwórz aplikację Teams  
 

 najlepiej wybierz Otwórz  aplikację Teams lub Otwórz Microsoft Teams  zostaniesz 

przekierowany do strony spotkania. 

 

Wchodząc na spotkanie wpisujesz swoje imię i nazwisko.  

 

 

Życzymy powodzenia w dołączaniu do spotkań oraz dużej ilości informacji, które pomogą Wam 

wybrać przyszłą szkołę. 

 

       Aneta Wojak 

Monika Kędzior 

Natalia Kwapis 

 

 

Police, 04.04.2022 r. 

 


