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W roku szkolnym 2021/22 proponujemy Ci interesujące zajęcia i wspólne, 
rzetelne przygotowanie do matury w następujących klasach:

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
język polski, historia, 

język angielski

JĘZYKI OBCE:
j angielski ęzyk 

oraz (do wyboru): 
ęzyk ęzyk j hiszpa jński, niemiecki, 

ęzyk j rosyjski *

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
plastyka (klasa I), 

edukacja medialna (klasa III)

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 
PRZY NABORZE:

j polski, matematyka, ęzyk 
ęzyk j angielski, historia

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
geografia, język angielski, 

wiedza o społeczeństwie/matematyka 
(do wyboru) *

JĘZYKI OBCE:
j angielski ęzyk 

 oraz (do wyboru):
ęzyk ński, ęzyk niemiecki, j hiszpa j

ęzyk rosyjski *j

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
ilozofia (kl  I), f .

.turystyka i krajoznawstwo (kl  III)

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 
PRZY NABORZE:

j polski, matematyka, ęzyk 
ęzyk j angielski, geografia

* W klasie 1B i 1D wybór przedmiotu rozszerzonego 
wiedza o społeczeństwie / matematyka (realizowanego 
od klasy pierwszej) odbywa się w procesie rekrutacji 
poprzez formularz deklaracji.

* czniowie dokonują wyboru drugiego języka poprzez U
formularz deklaracji. Przy większej liczbie chętnych do 
danej grupy językowej kryterium rozstrzygającym jest 
wynik punktowy uzyskany w procesie rekrutacji.

Wybór klasy humanistyczno – medialnej 
to dobra decyzja, je żeli jesteś osobą 

przygotowującą się do podjęcia studiów 
na takich kierunkach jak: 

prawo, politologia, filozofia, 
dziennikarstwo, medioznawstwo, 
kulturoznawstwo, filologia polska, 

kierunki artystyczne.

W ęzykowo – turystycznej ybór klasy j
to dobra decyzja, jeżeli jesteś osobą 

przygotowującą się do podjęcia studiów 
na takich kierunkach jak: 

filologia angielska, turystyka, 
hotelarstwo, geografia, politologia, 

stosunki międzynarodowe, 
dziennikarstwo, europeistyka, 
bezpieczeństwo wewnętrzne.
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W roku szkolnym 2021/22 proponujemy Ci interesujące zajęcia i wspólne, 
rzetelne przygotowanie do matury w następujących klasach:

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
biologia, chemia, język angielski

JĘZYKI OBCE:
język angielski 

:oraz (do wyboru)  
język hiszpański, język  niemiecki, 

język łoski*w

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
ilozofia (klasa I)f

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 
PRZY NABORZE:

polski, matematyka, język 
język angielski, biologia

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: 
geografia, język angielski, 

wiedza o społeczeństwie/matematyka
 (do wyboru) *

JĘZYKI OBCE:
język angielski 

): język hiszpański, oraz (do wyboru
język język łoski *niemiecki, w

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: 
plastyka (klasa I),

elementy pedagogiki i psychologii (klasa III)

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 
PRZY NABORZE:

polski, matematyka, język 
język geografiaangielski, 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
KLASA LICZY OD 15 DO 20 UCZNIÓW 

(W TYM OD 3 DO 5 UCZNIÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH). NABÓR UCZNIÓW 

 NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z RÓ(  ŻNYMI 
DYSFUNKCJAMI) POPRZEDZONY JEST 

 SPOTKANIEM Z ICH RODZICAMI, 
W TERMINIE WYZNACZONYM PRZEZ SZKOŁĘ.

* W klasie 1B i 1D wybór przedmiotu rozszerzonego 
wiedza o społeczeństwie / matematyka (realizowanego 
od klasy pierwszej) odbywa się w procesie rekrutacji 
poprzez formularz deklaracji.

* czniowie dokonują wyboru drugiego języka poprzez U
formularz deklaracji. Przy większej liczbie chętnych do 
danej grupy językowej kryterium rozstrzygającym jest 
wynik punktowy uzyskany w procesie rekrutacji.

Wybór klasy to dobra decyzja, tej 
żeli jesteś osobą je

przygotowującą się do podjęcia 
studiów na takich kierunkach jak: 

medycyna, położnictwo, 
ochrona przyrody, 

biologia, chemia, chemia medyczna, 
kosmetologia 

oraz 
kontynuowania nauki w szkołach 

policealnych 

Wybór klasy to dobra decyzja, tej 
jeżeli jesteś osobą 

przygotowującą się do podjęcia studiów 
 : na takich kierunkach jak

pedagogika, psychologia, socjologia 
aoraz kontynuowani  

nauki w szkołach policealnych w zawodach: 
pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy. 



Rad o ś ć p r zeb yw an i a 
- propagowanie kultury dialogu, tolerancji
i szacunku dla różnorodności oraz indywidualności,
- szkoła  -  kameralna nikt

czuje się ,nie  anonimowy

- stymulowanie kreatywności i ciekawości świata,
- przygotowanie do świadomego, krytycznego 
uczestniczenia we wszystkich sferach życia 
i sprostania wyzwaniom współczesnego świata.

R a d o ś ć r o z w i j a n i a s i ę

R a d o ś ć u c z e n i a s i ę
- nowoczesna edukacja,
- wspieranie w procesie edukacyjnym, 
odkrywaniu predyspozycji i talentów, 
łączeniu wiedzy i umiejętności, braniu 
odpowiedzialności za własną przyszłość,
- szerokie grono specjalistów (pedagog, surdopedagodzy,
 tyflopedagodzy, socjoterapeuci, specjaliści rewalidacji),
- realizacja projektów edukacyjnych, 
artystycznych i społecznych, m.in.:
      debaty oksfordzkie,
      wymiany międzynarodowe,
      koło dziennikarskie,
      marsze na orientację.

Szkoła
przyjazna
osobom
niepełnosprawnym!

- budynek szkolny w pełni przystosowany
do potrzeb uczniów niepe nosprawnych.ł


