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CHARAKTERYSTYKA KLAS
Klasa informatyczna skupia uczniów lubiących rozwiązywać problemy informatyczne i matematyczne.
Uczniowie biorą udział w podchodach matematycznych i informatycznych. Informatyki uczniowie uczą
się poznając podstawy programowania w języku C++, pogłębiając umiejętności wykorzystywania baz
danych i sieci komputerowych.
Absolwent może studiować na kierunkach matematyka, fizyka, informatyka, bioinformatyka, ochrona
środowiska, mechatronika, budowa maszyn, robotyka, automatyka i in.
Dla tych, którzy lubią historię, literaturę, zagadnienia społeczne, film, interesują się komunikacją
społeczna, filozofią, dziennikarstwem, politologią. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to
historia, język polski, wiedza o społeczeństwie i dodatkowo edukacja filmowa.
Absolwent może studiować m.in. na kierunkach: historia, archeologia, filmoznawstwo i kultura mediów,
polonistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia,
historia sztuki, politologia, praca socjalna, wiedza o teatrze i innych.
To klasa dla uczniów, którzy interesują się ochroną środowiska, biotechnologią, współczesną genetyką,
botaniką, zoologią, medycyną. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia.
Przedmiot uzupełniający - ekologia oraz zajęcia fakultatywne z wykładowcami Uniwersytetu Medycznego
i Przyrodniczego, a także zajęcia w laboratoriach chemicznych, biologicznych i biotechnologicznych
uczelni wyższych.
Absolwent klasy posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z biologii i chemii. Może
studiować na kierunkach: biologia, chemia, dietetyka, biotechnologia, leśnictwo, lekarski, farmacja,
weterynaria, ochrona środowiska, towaroznawstwo, technologia chemiczna i wiele innych.
Klasa służb mundurowych to klasa dla osób aktywnych zaangażowanych społecznie gotowych nieść
pomoc innym. W programie znajdują się zajęcia z: pływania, strzelectwa, samoobrony, ratownictwa
medycznego ,testy do służb mundurowych. Wśród przedmiotów teoretycznych uczniowie zapoznają się
z historia służb mundurowych, podstawami prawa oraz otrzymują pakiet informacji z propedeutyki służb
mundurowych. W
ramach programu i umowy partnerskiej z Komendą Wojewódzką w
Poznaniu korzystamy z profesjonalnych instruktorów i wykładowców. Uczniowie wyjeżdżają na obozy
sportowe oraz zgrupowania w Kiekrzu w Chycinie i w Pniewy. Ukończenie klasy pozwala na zdobycie
dodatkowych punktów do szkół policyjnych.
Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami:
1- Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
2- Prowadzenie rachunkowości
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:

planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

obliczania podatków;

prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

prowadzenia rachunkowości;

wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą.
Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami:
1- Obsługa magazynów
2- Organizacja transportu
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:

przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;

przechowywania towarów;

prowadzenia dokumentacji magazynowej;

planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;

planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.
Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami:
1-Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
2-Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
3-Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Uczeń będzie potrafił:

montować urządzenia i systemy mechatroniczne;

eksploatować urządzenia i systemy mechatroniczne;

projektować urządzenia i systemy mechatroniczne;

programować urządzenia i systemy mechatroniczne.
Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami:
1- Sporządzanie potraw i napojów
2- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

planowania i oceny żywienia;

organizowania produkcji gastronomicznej;

planowania i realizacji usług gastronomicznych.
Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego:
1 - Sporządzanie potraw i napojów
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania następujących
zadań zawodowych:

przechowywania żywności;

sporządzania potraw i napojów;

wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
Istnieje możliwość wyboru klasy integracyjnej.
Szkoła przygotowuje ucznia do egzaminu zawodowego w wybranym przez niego zawodzie. Praktyki
zawodowe uczeń realizuje w wybranym zakładzie pracy.
Istnieje możliwość wyboru klasy integracyjnej.
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