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ź kompetencje

Dołącz do ludzi ciekawych świata odkrywczych i pełnych pasji Zdobąd

.

gwarantujące sukces edukacyjny i zawodowy w zmieniającym się świecie I przygotuj się
z nami do matury na

100%. Oferujemy naukę w bogato wyposażonych pracowniach,
.

w nowoczesnych obiektach sportowych i pod opieką doświadczonych pedagogów

NOWOŚĆ!!!
ś

ł

ę z pięcioma
uczelniami wyższymi. Patronat nad klasami i opiekę merytoryczną
będą sprawować: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet
Przyrodniczy z Wrocławia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
z Legnicy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Wałbrzycha,
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej pod kierunkiem
Od 1 wrze nia 2021 r. rozpoczynamy wspó prac

Pana prof. Jana Miodka

NOWOŚĆ!!!
ł

Wspó praca z klubem

MKS Victoria Świebodzice.

W ROKU SZKOLNYM
2020/2021
OFERUJEMY TRZY KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
Klasa humanistyczno-medialna: przedmioty realizowane w zakresie

ęzyk polski, historia, język obcy (angielski lub
niemiecki). Przedmiot dodatkowy - edukacja teatralna. Drugi język
obcy wybrany spośród: język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski.
rozszerzonym od klasy I: j

ące zajęcia dla pasjonatów historii, wiedzy o społeczno-politycznych
problemach świata, sztuki, literatury, filozofii i języka oraz wiedzy o kulturze. W tej klasie można
nauczyć się, jak krytycznie patrzeć na źródła historyczne i wyciągać wnioski, poznać narzędzia
przydatne w interpretacji dzieła literackiego. Zdobywanie wiedzy będzie połączone z nabyciem
umiejętności praktycznych i możliwością rozwoju talentów artystycznych. Do dyspozycji uczniów
będzie dostępne profesjonalne studio nagrań muzycznych i filmowych.
Co oferujemy? Interesuj

ą przygotowani do podjęcia studiów m.in.

Uczniowie klas humanistycznych s

ę

ących kierunkach: prawo, politologia, polonistyka, dziennikarstwo, komunikacja
społeczna, filologia angielska, filologia słowiańska, filologia rosyjska, iberystyka,
na nast puj

germanistyka, bohemistyka, etnografia, historia, historia sztuki, grafika, kulturoznawstwo,
socjologia, filozofia, kierunki artystyczne, pedagogika i psychologia.

Klasa matematyczno-lingwistyczna: przedmioty realizowane w zakresie

ęzyk obcy (angielski lub

rozszerzonym od klasy I: matematyka, fizyka, j

ęzyk angielski w biznesie. Drugi

niemiecki). Przedmiot dodatkowy – j

ęzyk obcy wybrany spośród: język angielski, niemiecki, francuski,

j

rosyjski.

ż

ń z zakresu matematyki i fizyki jako dyscyplin
naukowych oraz najważniejszych ich zastosowań, rozwijanie zdolności stawiania hipotez i ich
dowodzenia, obserwacje i eksperymenty, pozwalające zrozumieć świat i prawa nim rządzące,
solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego. A wszystko to w nowocześnie wyposażonych
pracowniach matematycznej i fizycznej, gdzie każdy uczeń ma możliwości wykonywania
doświadczeń i korzystania z nowoczesnych środków dydaktycznych.
Co oferujemy? Poznanie ró nych zagadnie

ę

ę

ś

ż

Profil klasy przygotowuje do podj cia studiów na wi kszo ci kierunków in ynierskich

ą, np.: informatyka,

w uczelniach technicznych oraz uniwersytetach w kraju i za granic

matematyka, fizyka, mechanika, mechatronika, elektronika, automatyka i robotyka,
architektura i urbanistyka, budownictwo, grafika komputerowa, architektura krajobrazu,

ść, logistyka, finanse i rachunkowość oraz inne kierunki

telekomunikacja, bankowo

ekonomiczne, filologia angielska, germanistyka.

Klasa sportowo-przyrodnicza: przedmioty realizowane w zakresie

ęzyk obcy (angielski lub
niemiecki). Przedmiot dodatkowy – elementy dietetyki. Drugi język obcy
wybrany spośród: język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski.
rozszerzonym od klasy I: biologia, chemia, j

ą się nie tylko do egzaminu maturalnego
z przedmiotów kierunkowych w zakresie rozszerzonym, ale również poznają metody
Co oferujemy? W tej klasie uczniowie przygotuj

eksperymentalne w chemii i biologii. Profil klasy przygotowuje do wielu konkursów i olimpiad,

ł
ś
ę ś
wyciągania wniosków. Tu kształtuje się postawy prozdrowotne i proekologiczne. Profil
pozwala na samodzielne wykonywanie wszelkich czynności eksperymentalnych,
prowadzenie obserwacji, analizę i interpretację danych eksperymentalnych. A wszystko to
w nowocześnie wyposażonych pracowniach: biologicznej i chemicznej z indywidualnymi
stanowiskami uczniowskimi do wykonywania doświadczeń.
Zajęcia sportowe w tej klasie będą się odbywać z wykorzystaniem boiska wielofunkcyjnego
i nowoczesnej sali gimnastycznej, pod kierunkiem doświadczonych trenerów z Klubu MKS
Victoria Świebodzice.
Uczniowie tej klasy są gotowi, aby zdać maturę na poziomie rozszerzonym z przedmiotów
kierunkowych. Matura jest przepustką na m.in. następujące kierunki studiów: medycyna,
stomatologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, farmacja, dietetyka, ratownictwo medyczne,
analityka medyczna, sport, turystyka i rekreacja, terapia zajęciowa, wychowanie fizyczne,
kosmetologia, architektura krajobrazu, biotechnologia, inżynieria medyczna, ochrona
środowiska, psychologia, weterynaria, filologia angielska, germanistyka.

kszta tuje badawczy sposób my lenia, rozwija umiej tno ci eksperymentowania, obserwacji,

PRZYJDŹ, ZOBACZ I ZOSTAŃ Z NAMI!

