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drugi język obcy do wyboru: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. włoski (od podstaw lub kontynuacja)

W przypadku dużej liczby chętnych istnieje możliwość otwarcia dodatkowych oddziałów
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KLASA I GA
MATEMATYCZNA
30 osób

W tej klasie realizowany jest program rozszerzony z trzech przedmiotów:




Matematyki
Języka angielskiego
Fizyki (15 osób) lub geografii (15 osób)

I język obcy: j. angielski - kontynuacja na poziomie rozszerzonym
II język obcy: j. niemiecki, j. francuski, hiszpański lub j. włoski – od podstaw lub kontynuacja na poziomie
podstawowym

Pozostałe przedmioty ogólnokształcące realizowane są na poziomie podstawowym.
Rozszerzenie z fizyki lub geografii - od klasy drugiej.

Klasę wybierz, jeżeli:





Interesujesz się przedmiotami ścisłymi: matematyką, fizyką lub geografią
Chcesz dobrze komunikować się w języku angielskim
Marzysz o studiach na dobrych uczelniach technicznych, uniwersyteckich lub ekonomicznych
Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki, fizyki , geografii, j. angielskiego na poziomie rozszerzonym

Ten profil istnieje w naszej szkole już od bardzo dawna i zawsze cieszy się dużą popularnością. Warto być uczniem
klasy I GA, bo badania prowadzone na rynku pracy jednoznacznie wykazują duże zapotrzebowanie na specjalistów
inżynierów: informatyków, automatyków, programistów, budowlańców, elektroników, logistyków itp. Potrzebni są
również dobrzy bankowcy, księgowi, matematycy, fizycy, angliści, geografowie, organizatorzy turystyki.

W ramach lekcji fizyki, geografii, matematyki i języka angielskiego uczniowie:
Mają zajęcia z matematyki, ekonomii i przedsiębiorczości prowadzone przez pracowników naukowych pod
patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego na terenie szkoły oraz uczelni wyższej od 2014 r.
Jeżdżą na lekcje astronomii do Planetarium Śląskiego oraz na pokazy „Osobliwości Świata Fizyki” na
Uniwersytet Śląski
Biorą udział w konkursach i turniejach z matematyki, fizyki, geografii i j. angielskiego na poziomie szkolnym,
wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.
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KLASA I GB
PRZYRODNICZA
30 osób

W tej klasie realizowany jest program rozszerzony z trzech przedmiotów:




Biologii
Języka angielskiego
Chemii (15 osób) lub geografii (15 osób)

I język obcy: j. angielski - kontynuacja na poziomie rozszerzonym
II język obcy: j. niemiecki, j. francuski, hiszpański lub j. włoski – od podstaw lub kontynuacja na poziomie
podstawowym

Pozostałe przedmioty ogólnokształcące realizowane są na poziomie podstawowym.
Rozszerzenie z biologii, geografii i chemii - od klasy drugiej.

Klasę wybierz, jeżeli:





Interesujesz się przedmiotami przyrodniczymi: biologią, geografią lub chemią
Chcesz dobrze komunikować się w języku angielskim
Marzysz o studiach na dobrych uczelniach medycznych, weterynaryjnych, uniwersyteckich i politechnicznych
Chcesz dobrze zdać maturę z biologii, chemii, geografii i j. angielskiego na poziomie rozszerzonym

Profil biologiczno – chemiczny istnieje w naszej szkole już od bardzo dawna i cieszy się dużą popularnością. W tym
roku wprowadzamy możliwość nauki biologii i geografii na poziomie rozszerzonym. Warto być uczniem I GB, bo
badania prowadzone na rynku pracy wykazują duże zapotrzebowanie na specjalistów: lekarzy, farmaceutów,
weterynarzy, biotechnologów, biochemików, rehabilitantów, kosmetologów, chemików, biologów, ekologów,
specjalistów ochrony środowiska.

W ramach lekcji biologii, chemii, geografii i j. angielskiego uczniowie biorą udział w olimpiadach, konkursach i
turniejach na poziomie szkolnym, wojewódzkim, krajowym międzynarodowym
W ramach lekcji biologii uczniowie biorą udział w warsztatach w Śląskim Ogrodzie Botanicznym i zwiedzają
Śląski Uniwersytet Medyczny.
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KLASA I GC
HUMANISTYCZNA
INTEGRACYJNA
20 osób

W tej klasie realizowany jest program rozszerzony z trzech przedmiotów:




Języka polskiego
Historii
Języka angielskiego (10 osób) lub wiedzy o społeczeństwie (10 osób)

I język obcy: j. angielski - kontynuacja na poziomie rozszerzonym
II język obcy: j. niemiecki, j. francuski, hiszpański lub j. włoski – od podstaw lub kontynuacja na poziomie
podstawowym
Pozostałe przedmioty ogólnokształcące realizowane są na poziomie podstawowym.
Rozszerzenie z historii i wiedzy o społeczeństwie od klasy drugiej.

Klasę wybierz jeżeli:
 Interesujesz się przedmiotami humanistycznymi: językiem polskim, językiem angielskim, wiedzą o
społeczeństwie i historią, pasjonują cię sprawy społeczne, polityka
 Marzysz o studiach na dobrych uczelniach uniwersyteckich
 Chcesz dobrze zadać maturę z języka polskiego, historii , wiedzy o społeczeństwie oraz języka angielskiego na
poziomie rozszerzonym
 Masz dość nauki w przeładowanych klasach, w których trudniej zauważyć Twoją indywidualność
Ten profil istnieje w naszej szkole od dawna i cieszy się bardzo dużą popularnością. Warto być uczniem I GC, bo duża
część młodzieży interesuje się historią, wiedzą o społeczeństwie literaturą, j. angielskim. Absolwenci tego profilu
bardzo często wybierają nie tylko filologię polską i historię, ale też socjologię, politologię, psychologię, prawo,
filologię angielską, turystykę historyczną.
W ramach lekcji języka polskiego, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii:
Uczniowie mają zajęcia z historii z pracownikami naukowymi w ramach współpracy z Instytutem Historii
Uniwersytetu Śląskiego na terenie szkoły oraz uczelni wyższej od 2018 r.
Uczniowie biorą udział w konkursach, przeglądach i turniejach polonistycznych, literackich, recytatorskich,
historycznych i językowych
Organizowane są wyjścia i wyjazdy do kin i teatrów.
Klasa powstała z myślą o uczniach z niewielkimi dysfunkcjami, którzy potrzebują od nauczycieli większej uwagi
i wsparcia. Uczą się oni razem z pozostałymi uczniami, ale dzięki temu oddział jest mniejszy (maksymalnie 20 osób).

