Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie
Plac Lipowy 15; 72-320 Trzebiatów; zspherbert.pl; tel./fax 913872231
e-mail: zstrzebiatow@gryfice.pl
Szkoła rozpoczęła swoją działalnośd 60 lat temu - 1 września 1950 roku. Wtedy to powstała
dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzebiatowie, która kształciła przyszłych ślusarzy. W 1964
roku zostało utworzone trzyletnie Technikum Mechaniczne na podbudowie ZSZ o specjalności
budowa i naprawa maszyn rolniczych. W tym samym roku rozpoczęto naukę w pięcioletnim
Technikum Mechanicznym o specjalności obróbka skrawaniem. W 1990 roku powołano w szkole
Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym, które systematycznie się rozrastało.
W roku 2000 z okazji 50-lecia szkoły, nadano jej imię Zbigniewa Herberta. Od tego też czasu
szkoła należy do elitarnej grupy szkół noszących imię poety i zrzeszonych w Klubie Herbertowskich
Szkół.
Dwa lata później szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. W jej
skład wchodzą:
- Liceum Ogólnokształcące o profilu matematyczno-informatycznym, lingwistycznym,
przyrodniczo-turystycznym, wojskowo-obronnym,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
W 2010 roku szkoła obchodziła 60-lecie istnienia. Jednocześnie szkoła była organizatorem XII
Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół. Obecnie do szkoły uczęszcza ponad 350 uczniów a funkcje
dyrektora pełni Pani mgr Renata Tracz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie to szkoła, w której
nie ma czasu na nudę. Grono pedagogiczne tworzą nauczyciele z długoletnim doświadczeniem a
także ludzie młodzi. Taka różnorodnośd zapewnia miłą atmosferę i wysoki poziom kształcenia.
Młodzież szkoły, reprezentująca różne środowiska, oprócz odbywających się każdego dnia
zajęd dydaktycznych ma możliwośd rozwijania swojej wiedzy i umiejętności na wielu zajęciach
pozalekcyjnych. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
Uczestniczymy w różnych programach unijnych jak np.:
- „Odkryd nieznane, tworzyd nowe” – program rozwijania zainteresowao fizyką,
- „Wespół zespół – z matematyką bez granic” – kierowany do wszystkich, którzy lubią matematykę,
- „As Kompetencji” – rozwijający wiedzę ekonomiczną niezbędną we współczesnym świecie.
Uczniowie kochający poezję mogą pracowad na swój sukces na zajęciach Koła Żywego Słowa
a pokłosiem tego są laury zdobywane przez uczniów szkoły m.in. w corocznych przeglądach
twórczości Zbigniewa Herberta – „Herbertiada”.
Miłośnicy dobrego kina mają możliwośd rozwijania swoich zainteresowao w ramach
Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
W szkole nie brakuje także zajęd dla tych, którzy chcą pomagad innym. Od kilku lat prężnie
działa Szkolny Klub Wolontariatu.
Dla aktywnych proponujemy koło turystyczno-krajoznawcze, a co za tym idzie coroczne rajdy
górskie lub spływy kajakowe.
Zainteresowani nauką języków obcych i poznawaniem kultury naszych sąsiadów mają
możliwośd udziału w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży.
Również sport to chluba naszej szkoły. Stawiamy na siatkówkę i unihokej, w którym w
ubiegłym roku zdobyliśmy mistrzostwo województwa, zarówno w kategorii chłopców jak i dziewcząt
Wszystko to sprawia, że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta panuje
miła i serdeczna atmosfera, pozwalająca na rozwijanie własnych zainteresowao i osiąganie wysokich
wyników w nauce, zgodnie z hasłem, że „najlepsza i wesoła jest Herberta szkoła”.

