
 

                Zespół Szkół 
                im. Emilii Sczanieckiej
 

 

 

                     ul. Wolności 10, 62-045  Pniewy tel. 
                      www.zespolszkolpniewy.pl

PROPOZYCJA KLAS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. EMILII SCZANIECKIEJ W PNIEWACH NA ROK 201
INFORMACJA DLA UCZNIÓW 

 

TYP SZKOŁY KLASA 

  
 
Liceum 
Ogólnokształcące 

(3 lata) 

matematyczn

prawno-
administracyjna 
(humanistyczna)

biologiczno-
chemiczna 

służb 
mundurowych

 
 
Technikum  

(4 lata) 

technik żywienia
i usług 
gastronomicznych 

technik 
mechatronik 

technik ekonomista

technik logistyk

 
 
Szkoła branżowa 
 I stopnia 

(3 lata) 

kucharz 

wielozawodowa 
 

LO i bursa szkolna - ul. Św.
 

im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach 

045  Pniewy tel. 612910607, 612911807, @: zespolszkolpniewy@wp.pl
www.zespolszkolpniewy.pl      www.lo.pniewy.net 

PROPOZYCJA KLAS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. EMILII SCZANIECKIEJ W PNIEWACH NA ROK 201
INFORMACJA DLA UCZNIÓW PO GIMNAZJUM 

CHARAKTERYSTYKA KLAS 

matematyczna 

 Klasa matematyczna skupia uczniów, którzy interesują się matematyką, lubią rozwiązywać problemy 
matematyczne i wiążą swoją przyszłość z kierunkami studiów, na których króluje matematyka.

 Uczniowie mogą brać udział w konkursach matematycznych szkolnych i międzyszkolnych, takich , jak 
np. Matematyka w praktyce czy Supermatematyk i odnoszą na nich sukcesy.

 Absolwent może studiować m.in. na kierunkach: automatyka i robotyka, matematyka, fizyka, 
informatyka, ochrona środowiska, budowa maszyn, rachunkowość, finanse, bankowość i innych.

administracyjna 
(humanistyczna) 

 Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy są zainteresowani prawem, historią oraz naukami społecznymi.
 W ramach dodatkowych zajęć uczniowie poznają elementy prawa, zasady funkcjonowania 

sądownictwa i administracji publicznej. Przewidywana jest współpraca z Sądem Rejonowym 
w Szamotułach, Wydziałem Prawa i Administracji UAM oraz Urzędem Miejskim w Pniewach. 

 Absolwent może studiować m.in. na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, 
socjologia i wiele innych. 

 To klasa dla uczniów, którzy interesują się ochroną środowiska, biotechnologią, współczesną genetyką, 
botaniką, zoologią, medycyną.  

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia. 
oraz zajęcia fakultatywne z wykładowcami Uniwersytetu Medycznego
zajęcia w laboratoriach chemicznych, biologicznych i biotechnologicznych  uczelni

 Absolwent klasy posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z biologii i chemii. Może 
studiować na kierunkach: biologia, chemia, dietetyka, 
weterynaria, ochrona środowiska, towaroznawstwo, technologia chemiczna i wiele innych.

mundurowych 

 Klasa dla uczniów sprawnych fizycznie oraz mających dobry stan zdrowia, którzy są aktywni społecznie 
i potrafią się zaangażować w pracę na rzecz innych.  

 W trakcie nauki są realizowane treści przybliżające wiedzę z
służb mundurowych w Polsce oraz podstaw prawa.  W programie znajdują się za
strzelectwa, samoobrony i ratownictwa medycznego. 
z Komendą Wojewódzką w Poznaniu korzystamy z 
i wykładowców, a uczniowie uczestniczą w obozach sportowych, zgrupowaniach i turniejach
Przygotowują się do aplikacji do służb poprzez testy sprawnościowe i psychologiczne. 

 Absolwent otrzymuje certyfikat dający dodatkowe punkty na wyższe uczelnie mundurowe.

żywienia 

gastronomicznych  

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami 
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 kwalifikacjami 
1 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 
2 - Eksploatacja 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.

technik ekonomista 

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami 
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. 

technik logistyk 

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego 
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:
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. 

wielozawodowa  Szkoła kształci uczniów z przedmiotów ogólnych. Wiedzę zawodową praktyczną i teoretyczną uczeń 
zdobywa u pracodawcy oraz na kursach zawodowych. 
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PROPOZYCJA KLAS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. EMILII SCZANIECKIEJ W PNIEWACH NA ROK 2019/2020  

Klasa matematyczna skupia uczniów, którzy interesują się matematyką, lubią rozwiązywać problemy 
przyszłość z kierunkami studiów, na których króluje matematyka. 

Uczniowie mogą brać udział w konkursach matematycznych szkolnych i międzyszkolnych, takich , jak 
np. Matematyka w praktyce czy Supermatematyk i odnoszą na nich sukcesy. 

studiować m.in. na kierunkach: automatyka i robotyka, matematyka, fizyka, 
informatyka, ochrona środowiska, budowa maszyn, rachunkowość, finanse, bankowość i innych. 

zainteresowani prawem, historią oraz naukami społecznymi. 
W ramach dodatkowych zajęć uczniowie poznają elementy prawa, zasady funkcjonowania 
sądownictwa i administracji publicznej. Przewidywana jest współpraca z Sądem Rejonowym 

wa i Administracji UAM oraz Urzędem Miejskim w Pniewach.  
Absolwent może studiować m.in. na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna, europeistyka, filologia polska, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, 

To klasa dla uczniów, którzy interesują się ochroną środowiska, biotechnologią, współczesną genetyką, 

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. 

ętności z zakresu ogólnych zagadnień z biologii i chemii. Może 
dietetyka, biotechnologia, leśnictwo, lekarski, farmacja, 

weterynaria, ochrona środowiska, towaroznawstwo, technologia chemiczna i wiele innych. 

Klasa dla uczniów sprawnych fizycznie oraz mających dobry stan zdrowia, którzy są aktywni społecznie 

treści przybliżające wiedzę z zakresu funkcjonowania, struktur i historii 
W programie znajdują się zajęcia z: pływania, 
.  W  ramach programu i umowy partnerskiej 

korzystamy z pomocy profesjonalnych instruktorów 
czestniczą w obozach sportowych, zgrupowaniach i turniejach. 

Przygotowują się do aplikacji do służb poprzez testy sprawnościowe i psychologiczne.  
we punkty na wyższe uczelnie mundurowe. 

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami: 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie 
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; 

planowania i realizacji usług gastronomicznych. 

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami: 
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych  
Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 

montować urządzenia i systemy mechatroniczne; 
mechatroniczne; 

projektować urządzenia i systemy mechatroniczne; 
programować urządzenia i systemy mechatroniczne. 

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami: 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania 

planowania i prowadzenia działalności gospodarczej; 

wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących 

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami: 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania 

przyjmowania i wydawania towarów z magazynu; 

planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych; 
planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych. 

przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego: 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania następujących 

wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. 

Szkoła kształci uczniów z przedmiotów ogólnych. Wiedzę zawodową praktyczną i teoretyczną uczeń 

ul. Wolności 10 


