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Technikum morskie



Technik Nawigator Morski
Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podejmować pracę na 
statkach morskich, handlowych, rybackich. Nawigatorzy znajdą 
zatrudnienie w służbach mundurowych, na okrętach Marynarki 
Wojennej, jednostkach Straży Granicznej oraz w placówkach 
lądowych. 



Nowoczesna Baza Dydaktyczna
•  Symulator nawigacyjny
•  Pracownia ratownictwa morskiego
•  Pracownia łączności morskiej GMDSS



Dla chętnych przygotowaliśmy 
panel Straży Granicznej
•  Fakultet z samoobrony
•  Zajęcia z pracownikami SG
•  Zajęcia strzeleckie
•  Kurs motorowodny (dla chętnych)
•  Kurs żeglarski (dla chętnych )
•  Kurs ratownika morskiego (dla chętnych)



ECDIS i ARPA
Wszyscy uczniowie w ramach dodatkowych umiejętności 
zrealizują kurs Obsługi Radaru ARPA i Kurs obsługi map 
elektronicznych ECDIS- klasa 5 



Technik mechanik okrętowy 
Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podejmować pracę na 
statkach morskich, handlowych, rybackich, a także w zakładach 
zajmujących się remontami urządzeń okrętowych. Mechanicy 
poszukiwani są jako pracownicy służb mundurowych 



Zajęcia odbywają się 
w specjalistycznych pracowniach:

•  Pracownia symulatora mechanicznego 
•  Laboratorium siłowni okrętowej
•  Pracownia spawalnictwa
•  Pracownia rysunku technicznego
•  Pracownia obróbki mechanicznej
•  Pracownia silników okrętowych
•  Pracownia szkutnictwa



Pracownie 



Dla chętnych przygotowaliśmy 
panel wojskowy:
•  Zajęcia w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
•  Zajęcia musztry
•  Udział w obozie surwiwalowym (klasa 1)
•  Kurs żeglarski (dla chętnych)
•  Kurs motorowodny (dla chętnych)
•  Kurs nurkowania (dla chętnych)



Uprawnienia spawacza 
Wszyscy uczniowie w ramach dodatkowych kwalifkacji 
uzyskują uprawnienia spawacza (klasa 5) 



Statek szkolny 
Uczniowie w zawodach morskich odbywają praktykę na statku 
szkolnym, promach pasażerskich i u prywatnych armatorów



Kursy Bezpieczeństwa IMO 
Każdy uczeń w zawodzie technik nawigator morski i technik 
mechanik okrętowy obligatoryjnie w klasie 1 uczestniczy 
w Zintegrowanych Kursach Bezpieczeństwa IMO



Technik Hotelarstwa
Zawód hotelarza to przede wszystkim świadczenie usług 
na rzecz gości. Praca opiera się na bezpośrednim kontakcie 
z drugim człowiekiem, wymaga ogromnej odpowiedzialności, 
odporności i wiedzy z różnych dziedzin. 



Kurs barmański
Każdy uczeń w ramach dodatkowych kwalifkacji ukończy Kurs 
Barmański w klasie 5



Pracownie hotelarskie
•  Pracowni recepcji
•  Pracowni obsługi gości hotelowych
•  Pracowni przygotowania i wydawania śniadań



Zajęcia praktyczne
Praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni odbywają się w 
renomowanych obiektach świadczących usługi hotelarskie oraz 
na promach pasażerskich



Technik logistyk
Logistycy są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. 
Przygotowywani są do wykonywania zadań w przedsiębiorstwach 
przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych 
i transportowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego. 



Kurs Obsługi Wózków Widłowych
 Każdy uczeń w ramach dodatkowych kwalifkacji w klasie 5 
ukończy Kurs Obsługi Wózków Widłowych



Panel językowy
Dla chętnych uczniów wszystkich zawodów przygotowaliśmy 
panel językowy:

•  Rozszerzony język angielski
•  Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego
•  Drugi język obcy do wyboru język niemiecki i język hiszpański
•  Nowoczesna pracownia językowa
•  Współpraca z Britsh Council – możliwość zdania certyfkowanego egzaminu  
   Cambridge English uznawanego na całym świecie.



Mundury



Kompania Honorowa



Liceum Ogólnokształcące 



Klasa żeglarska (mundurowa) - NOWOŚĆ 
Profl polecany dla miłośników sportów wodnych, żeglarstwa 
i nawigacji morskiej. W ramach klasy żeglarskiej młodzież 
weźmie udział w treningach żeglarskich z profesjonalnym 
wsparciem. Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu: nawigacji, 
ratownictwa, etykiety jachtowej, prac bosmańskich, teorii 
żeglowania, nauki szant i pieśni żeglarskich. Każdy uczeń 
ukończy kurs żeglarski i kurs motorowodny.

Przedmioty rozszerzone realizowane w klasie żeglarskiej: matematyka, geografa, 
język angielski.

Profl polecany dla młodzieży, która swoją przyszłość wiąże ze studiami na 
kierunkach:  elektrotechnika, transport morski, kierunki politechniczne.



Klasa humanistyczno-medialna
To klasa dla osób kreatywnych, które chcą spróbować swoich 
sił w dziennikarstwie. Obok kształcenia humanistycznego, 
będzie można rozwinąć zainteresowania prasą, radiem i 
telewizją. 
Profl polecany dla młodzieży, która swoją przyszłość wiąże ze 
studiami na kierunkach: dziennikarstwo, prawo, socjologia, 
kulturoznawstwo, produkcja medialna, flm i multmedia.

Przedmioty rozszerzone :język polski ,wiedza o społeczeństwie, język angielski 
pozwolą zgłębić wiedzę potrzebną do tworzenia tekstów medialnych, a także do 
wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach.

W ramach tego proflu uczniowie ukończą kurs  dziennikarski.



Klasa przyrodnicza 
Profl polecany dla młodzieży, która swoją przyszłość wiąże ze 
studiami na kierunkach medycznych, pedagogicznych 
i przyrodniczych (ratownictwo medyczne, kosmetologia, 
fzjoterapia, weterynaria, turystyka i rekreacja, biotechnologia, 
bioinżynieria, geodezja ). 

W tej klasie uczniowie będą realizowali przedmioty rozszerzone: biologia, 
geografa, język angielski.

W ramach tego proflu uczniowie ukończą kurs kryminalistyczny.



Branżowa Szkoła  I Stopnia 
W klasie wielozawodowej kształcą się uczniowie m. in. w 
zawodach:  murarz-tynkarz, lakiernik, hydraulik, mechanik 
pojazdów samochodowych, stolarz, sprzedawca, kucharz, 
piekarz, cukiernik, elektryk, fryzjer, ślusarz, elektromechanik, 
elektromechanik pojazdów samochodowych.
W szkole uczniowie uczą się przedmiotów ogólnych.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców: klasa I ,II – 2 dni 
w tygodniu, klasa III – 3 dni w tygodniu
Zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych  odbywają się podczas 
miesięcznych  kursów zawodowych w każdym roku nauki. 

Uczniowie uczą się dwóch języków obcych: język angielski zawodowy i język 
niemiecki.



W ramach realizacji projektów unijnych 
szkoła zapewnia chętnym:
•  Zagraniczne staże zawodowe w Irlandii, Hiszpanii, Portugalii
•  Kursy i uprawnienia w tym:
- kurs prawa jazdy kat. B
- kurs obsługi wózków widłowych
- kurs kelner-barman
- zintegrowany kurs bezpieczeństwa na morzu ITR
- kurs spawacza 
-kurs elektryczny
- kurs wykorzystania radaru ARPA i ECDIS 



Niezbędny Balast



Wszystkim chętnym gwarantujemy 
miejsce w internacie 



ZAPRASZAMY 

@zsm.darlowo

Nasze strony internetowe:
https://www.faceboook.com//zsm/.darlowo/
https://www.faceboook.com//zsdarlowo/
https://www.zsm/.darlowo.tpl/
https://www.zsdarlowo.tpl/

https://www.facebook.com/zsm.darlowo/
https://www.facebook.com/zsdarlowo/
https://www.zsm.darlowo.pl/
https://www.zsdarlowo.pl/
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