W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy nabór do następujących klas:

 EUROPEJSKIEJ
przedmioty rozszerzone: wos, geografia i j. angielski

Drugi język do wyboru w każdej klasie to: j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski
Interesujesz się sytuacją w kraju oraz na świecie, czujesz, że świat nie ma granic i stoi
przed Tobą otworem? Chciałbyś poznać prawa i mechanizmy rządzące społecznościami,
a w przyszłości pracować w administracji rządowej czy samorządowej, organach partii
politycznych oraz organizacjach gospodarczych i społecznych ?
Spełnimy Twoje oczekiwania, przygotowując Cię do studiów na kierunkach: politologia,
administracja, socjologia, europeistyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe.

 HUMANISTYCZNEJ
przedmioty rozszerzone: j. polski, historia i j. angielski

Drugi język do wyboru w każdej klasie to: j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski
Interesujesz się filmem, teatrem lub współczesnymi mediami? Pasjonuje Cię
literatura, historia, kultura, a może masz na swym koncie pierwsze próby
pisarskie? Marzysz o tym, aby pracować jako dziennikarz lub prawnik? Klasa
humanistyczna czeka właśnie na Ciebie, tu możesz realizować swoje pasje!
Absolwenci tej klasy studiują prawo, administrację, dziennikarstwo, psychologię,
nauki polityczne, komunikację społeczną.

 MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNEJ
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia i j. angielski

Drugi język do wyboru w każdej klasie to: j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski
Marzysz o prowadzeniu w przyszłości własnej firmy? Chcesz zrozumieć ekonomiczne
prawa rządzące rynkiem? Chciałbyś rozwijać swe predyspozycje w kierunku
przedmiotów ścisłych?
Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na kierunkach związanych z gospodarką przestrzenną, ekonomią, marketingiem i zarządzaniem, bankowością, ochroną.

 MATEMATYCZNO – FIZYCZNEJ lub INFORMATYCZNEJ
przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski, fizyka lub informatyka

Drugi język do wyboru w każdej klasie to: j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski
Chcesz lepiej zrozumieć „królową nauk – matematykę”? Masz umysł żądny
dociekania rzeczy skomplikowanych? Bez matematyki i fizyki, nie zrozumiesz
materii i świata!
Profil matematyczno-fizyczny, umożliwi Ci poszerzanie wiedzy z najbardziej
logicznych, przewidywalnych i konkretnych przedmiotów, które opisują
otaczającą rzeczywistość. Dzięki opanowaniu ich tajników możesz studiować na
najlepszych uczelniach o profilu politechnicznym takich jak: informatyka analityczna i stosowana, inżynieria oprogramowania, budownictwo,
mechatronika, mechanika, ekonomia, bankowość.

Fascynuje Cię świat nowoczesnej technologii? Komputery nie stanowią dla Ciebie
żadnej zagadki? Jeżeli w przyszłości chciałbyś przyczynić się do rozwoju sieci
komputerowej lub zostać programistą, rozszerzenia z matematyki i informatyki
są właśnie dla Ciebie! Absolwenci tej klasy doskonalą swe umiejętności związane
z podstawowymi zagadnieniami programowania, budową i funkcjonowaniem
sieci oraz urządzeń teleinformatycznych.
To świetny wybór dla uczniów, którzy w przyszłości zdecydują się na kierunki
politechniczne i te związane z informatyką.

 BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i j. angielski

Drugi język do wyboru w każdej klasie to: j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski
„Chcesz poznać tajniki świata ożywionego i nieożywionego? Zrozumieć zjawiska
zachodzące w świecie przyrody ? Nauka pozwoli Ci na szukanie równowagi człowieka
i natury, a nawet na uzdrawianie Ziemi”.
Profil biologiczno-chemiczny daje Ci szansę na studiowanie nauk przyrodniczych, które
odkrywają tajniki wiedzy o życiu ludzi, roślin i zwierząt, a także dają perspektywy
dynamicznego rozwoju zawodowego, a przy tym możesz pomóc uzdrowić otaczający
świat. Ten profil przygotuje Cię do studiowania: medycyny, stomatologii, weterynarii,
farmacji, pielęgniarstwa, fizjoterapii lub chemii.

 SPORTOWO-TURYSTYCZNEJ
przedmioty rozszerzone: biologia, geografia j. angielski

Drugi język do wyboru w każdej klasie to: j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski
Chcesz zobaczyć fascynujące miejsca na Ziemi, a przy tym zadbać o sprawność fizyczną
swoją i innych? Ten profil klasy otwiera Ci perspektywy doskonalenia sylwetki i tężyzny
fizycznej. Masz dużo energii, kochasz sport i podróże ? Śmiało - zapraszamy do naszej
klasy.
Możesz studiować po niej: turystykę, hotelarstwo, wychowanie fizyczne, diagnostykę
sportową, krajoznawstwo, animację czasu wolnego czy biznes turystyczny.

