
Powiatowy Zespół 
Szkół w Warcie



Powiatowy Zespół Szkół w 
Warcie to szkoła z ponad 50 
letnią tradycją. W gronie 
absolwentów znajdują się 
lekarze, prawnicy, inżynierowie, 
nauczyciele, księża i wojskowi. 
Szkoła dysponuje doskonale 
wykwalifikowaną kadrą 
pedagogiczną, która wspiera 
każdego z uczniów w procesie 
dydaktycznym.
Bazę szkoły stanowi budynek 
główny, w którym oprócz izb 
lekcyjnych są: pracownia 
komputerowa, biblioteka, 
siłownia i sala gimnastyczna.



Szkoła jest dla uczniów miejscem 
wsparcia i pomocy. Uczniowie mogą 
uczestniczyć w dodatkowych zajęciach 
realizowanych w ramach projektów 
unijnych, co pozwala na poszerzenie 
wiedzy i uzupełnienie ewentualnych 
braków. Oprócz realizacji zadań w 
obszarze kształcenia i wychowania, 
pełnimy w dużej mierze funkcję 
opiekuńczą. Młodzież naszej szkoły 
może rozwiać swoje zainteresowania 
na zajęciach pozalekcyjnych. W szkole 
funkcjonują: Koło polonistyczne, Koło 
języka niemieckiego, Koło języka 
angielskiego, Koło biologiczne, i inne 
rozwijające zainteresowania 
uczniów. Organizujemy wycieczki o 
charakterze programowym, 
turystyczno – krajoznawcze oraz rajdy 
piesze.



Liceum Ogólnokształcące

Oddział Przygotowania Wojskowego

Klasa pedagogiczno-dziennikarska

Klasa turystyczno-sportowa

Klasa mundurowo-policyjna



Oddział Przygotowania 
Wojskowego

Jeśli chcesz związać swą przyszłość ze służbą w Siłach 
Zbrojnych RP podejmij naukę w klasie pierwszej 

Oddziału Przygotowania Wojskowego. Jako absolwent 
tego kierunku będziesz mógł korzystać z preferencji 

przy przyjmowaniu do zawodowej służby wojskowej.

Zajęcia praktyczne np.: z musztry, taktyki, logistyki, 
pomocy medycznej na polu walki, łączności, 

terenoznawstwa będą odbywać się na terenie 
Jednostki Patronackiej szkoły - 15 Brygady Wsparcia 

Dowodzenia.

Przedmioty rozszerzone: geografia, język obcy

Języki obce: angielski, niemiecki



Każdego miesiąca kadeci Oddziału 
Przygotowania Wojskowego mają okazję 

odbyć zajęcia praktyczne w sieradzkiej 
jednostce wojskowej. Tematyka zajęć 

obejmuje m.in. musztrę, znaczenie 
sygnałów alarmowych oraz ochronę przed 

skażeniami. Uczniowie ćwiczą techniki 
kamuflażu osobistego i całego oddziału.



Klasa 
pedagogiczno-
dziennikarska

- Będziesz mógł poprowadzić audycję przez 
radiowęzeł, wydawać szkolną gazetkę, 
wykonywać zdjęcia i materiały video. W 
ramach wolontariatu zaangażujesz się we 
współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych w 
Warcie, Domem opieki przy klasztorze 
bernardynek w Warcie i innych.

- Dodatkowe zajęcia z pedagogiki i psychologii

- Współpraca z placówkami wspierającymi 
proces wychowawczy tj.: Poradnia 
Psychologiczno Pedagogiczna w Warcie, 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w 
Tomisławicach

Przedmioty rozszerzone: język obcy, język 
polski, WOS lub historia

Języki obce: niemiecki, angielski



W ramach patronatu UAM w Poznaniu, młodzież z profilu 
pedagogiczno-dziennikarskiego odbywa cykliczne 
comiesięczne zajęcia teoretyczno-warsztatowe pod 
okiem wykładowców uniwersyteckich.



Klasa turystyczno-
sportowa

Jeśli podróże są twoją pasją, 
chcesz w przyszłości pracować w 
branży hotelarskiej lub założyć 

własny pensjonat bądź 
gospodarstwo agroturystyczne –

wybierz ten profil. Kierunek 
przygotuje cię również do 

studiów na Akademii 
Wychowania Fizycznego.

Przedmioty rozszerzone: język 
obcy, geografia, biologia

Języki obce: angielski, niemiecki



Klasa mundurowo-policyjna
Nauka w tej klasie stwarza przepustkę 
do studiów na kierunkach z zakresu: 

resocjalizacji, zarządzania 
bezpieczeństwem oraz ułatwia 

rekrutację do służb mundurowych. 
Uczniowie korzystają z zajęć edukacji 
policyjnej oraz bezpłatnych kursów 

samoobrony i strzelectwa.

Przy realizowaniu zajęć współpracujemy 
z:

- Komendą Powiatową Policji w Sieradzu

- Komendą Powiatową Straży Pożarnej w 
Sieradzu

- 15 Sieradzką Brygadą Wsparcia 
Dowodzenia

- Zakładem Karnym w Sieradzu

- Komisariatem Policji w Warcie

Przedmioty rozszerzone: Historia, WOS, 
język polski, język obcy



Uczniów tego profilu objął swoim 
patronatem Komendant 

Wojewódzki Policji w Łodzi. Tym 
samym kadeci mają możliwość 

korzystania z oferty zajęć 
teoretycznych i praktycznych w 

Ośrodku Szkolenia Policji w 
Sieradzu, czy na strzelnicy w 

Okręglicy.

Obóz w Okręglicy stanowi 
atrakcyjne uzupełnienie szkolenia 

naszych młodych kadetów, a 
udzielony przez fachowców 

instruktaż będzie przydatny w 
dalszych etapach edukacji.



Technikum

- Technik Informatyk

- Technik Ekonomista

- Technik turystyki na obszarach 
wiejskich



Technik Informatyk

Zdobędziesz fachową i wszechstronną wiedzę z informatyki, zapoznasz się 
z tworzeniem stron www, programowaniem, zarządzaniem sieciami 
komputerowymi oraz administrowaniem bazami danych.

Przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka, język obcy

Języki obce: angielski, niemiecki



Technik Ekonomista

Zyskasz wiedzę z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

odprowadzania podatków, spraw 
księgowych, prowadzenia polityki 

kadrowej, a także sprzedaży towarów i 
usług.

Przedmioty roszerzone: matematyka, 
język obcy

Języki obce: angielski, niemiecki



Technik turystyki 
na obszarach 

wiejskich

Proponowany kierunek przygotuje Cię do organizowania i 
prowadzenia gospodarstwa rolnego lub do podjęcia pracy 

w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach. W naszej 
szkole zdobędziesz wiedzę z zakresu analizy i strategii 

biznesowej w branży turystyki wiejskiej.

Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język obcy

Języki obce: angielski, niemiecki



Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształcimy w 
zawodach:

cukiernik elektryk fryzjer

kucharz sprzedawca piekarz mechanik

ślusarz
murarz-
tynkarz

i inne..



W szkole panuje ciepła i serdeczna atmosfera, co 
podkreślają obecni uczniowie jaki i nasi absolwenci. 

Zachęcamy do rozmów z naszymi absolwentami – oni z 
pewnością bardzo miło i ciepło wspominają naszą szkołę. W 

naszej pracy stawiamy na wzajemny szacunek i dobre 
kontakty uczeń – nauczyciel.


