
Klasa 1e     biologiczno-chemiczna

Rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka

Oferta tej klasy skierowana jest do ucznia charakteryzuj¹cego siê 

postaw¹ naukow¹ wobec œwiata przyrody i zaciekawionego jego 

bogactwem. Przed absolwentem otwarte s¹ perspektywy 

studiowania na kierunkach medycznych takich jak: lekarski, 

stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratownictwo 

medyczne a tak¿e pokrewnych jak: dietetyka, kosmetologia, 

fizjoterapia, zdrowie publiczne czy wychowanie fizyczne. Mo¿e 

te¿ podj¹æ naukê na weter ynarii, biologii, chemii, 

biotechnologii czy fizyce medycznej. Wymienione kierunki 

studiów kszta³c¹ w zawodach, na które jest zawsze 

zapotrzebowanie.

Proponujemy tak¿e dodatkowe zajêcia z biologii, prowadzone 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych 

w ramach Ma³opolskiej Chmury Edukacyjnej – wspó³praca z UJ.

NIE MUSISZ SZUKAÆ. ZNALAZ£EŒ!
Klasa 1a    humanistyczno – prawna

Rozszerzenia: j. polski, historia oraz do wyboru wiedza

o spo³eczeñstwie lub historia sztuki

Klasa ta stworzona zosta³a z myœl¹ o uczniu, który posiada 

szerokie zainteresowania humanistyczne (historia, literatura, 

kultura antyczna, teatr, film, historia sztuki). Nauka w tej klasie 

s³u¿y rozwijaniu zdolnoœci literackich, artystycznych

i przygotowuje do œwiadomego uczestnictwa w ¿yciu 

politycznym i spo³ecznym. Absolwenci tej klasy mog¹ studiowaæ 

miêdzy innymi prawo, administracjê, politologiê, filologiê 

polsk¹, historiê, architekturê, ochronê dóbr kultury, historiê 

sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, stosunki spo³eczne, 

socjologiê czy pedagogikê. 

Klasa objêta patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie.

W grupie realizuj¹cej rozszerzenie z historii sztuki zajêcia 

prowadzone bêd¹ przez artystê plastyka Stanis³awa Wywio³a.

Klasa 1b    humanistyczno – jêzykowa

Rozszerzenia: j. polski, j. angielski oraz do wyboru historia lub 

biologia

Klasa ta zosta³a stworzona z myœl¹ o uczniu o szerokim spektrum 

zainteresowañ, pocz¹wszy od j. polskiego i historii poprzez 

jêzyki obce, a skoñczywszy na biologii. Przed absolwentem 

otwieraj¹ siê perspektywy podjêcia studiów na wielu ró¿nych 

kierunkach uniwersyteckich, m.in. filologii polskiej, filologii 

angielskiej lub germañskiej, lingwistyce stosowanej, historii, 

prawie, administracji, dziennikarstwie, socjologii, psychologii, 

politologii, komunikacji spo³ecznej, public relations.

Klasa objêta patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie.

Absolwenci realizuj¹cy rozszerzenie z biologii mog¹ studiowaæ 

tak¿e psychologiê, pielêgniarstwo, po³o¿nictwo, rehabilitacjê, 

f izjoterapiê, ratownictwo medyczne, kosmetologiê, 

wychowanie fizyczne.

Klasa 1c    matematyczno-jêzykowa

Rozszerzenia: matematyka, j. angielski oraz do wyboru 

geografia lub fizyka

Klasa stworzona dla osób zainteresowanych studiami na 

kierunkach ekonomicznych i politechnicznych, takich jak: 

ekonomia, logistyka miêdzynarodowa, zarz¹dzanie, stosunki 

miêdzynarodowe, gospodarka przestrzenna, geologia, geodezja 

i kartografia, turystyka, a tak¿e budownictwo, automatyka 

i robotyka, elektronika, geofizyka, górnictwo i geologia, 

informatyka. To tak¿e propozycja dla osób pragn¹cych 

doskonaliæ znajomoœæ jêzyków obcych, aby ³atwiej odnaleŸæ siê 

na miêdzynarodowym rynku pracy. 

Klasa objêta patronatem Instytutu Geografii i Gospodarki 

Przestrzennej UJ w Krakowie.

Proponujemy tak¿e dodatkowe zajêcia z fizyki, prowadzone 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych 

w ramach Ma³opolskiej Chmury Edukacyjnej - wspó³praca z AGH 

oraz zajêcia I pracowni fizycznej na UJ.

Klasa 1d    spo³eczno-geograficzna 

Rozszerzenia: geografia, matematyka  oraz do wyboru wiedza

o spo³eczeñstwie lub informatyka

Ten profil skierowany jest do uczniów zainteresowanych 

zjawiskami kszta³tuj¹cymi wspó³czesny œwiat. Przygotowuje do 

studiowania na wielu kierunkach, a wœród nich na politologii, 

europeistyce, geografii, turystyce, architekturze krajobrazu, 

stosunkach miêdzynarodowych, ekonomii oraz informatyce,  

matematyce i kierunkach pokrewnych.

Klasa objêta patronatem Instytutu Geografii i Gospodarki 

Przestrzennej UJ w Krakowie.

Klasa 1f     matematyczno-fizyczna

Rozszerzenia: matematyka oraz do wyboru fizyka lub chemia

To klasa dla przysz³ych in¿ynierów, architektów i twórców 

nowoczesnych technologii  multimedialnych. Przed 

absolwentem otwieraj¹ siê perspektywy studiowania na 

kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich, takich jak: 

budownictwo, robotyka, nanotechnologie i nanomateria³y, 

górnictwo, informatyka i telekomunikacja, elektronika, 

wiertnictwo i geoin¿ynieria, mechatronika, fizyka (techniczna, 

medyczna), architektura, technologie multimedialne, grafika 

komputerowa, a tak¿e energetyka, technologia chemiczna, 

in¿ynieria naftowa i gazownicza, chemia budowlana, ceramika, 

in¿ynieria œrodowiska. Zajêcia z technologii multimedialnych 

i grafiki projektowej pozwol¹ rozbudowaæ wyobraŸniê 

graficzn¹ i przestrzenn¹ oraz wykszta³ciæ umiejêtnoœci 

pos³ugiwania siê narzêdziami multimedialnymi, niezbêdnymi 

do wizualizacji kreowanych projektów grafiki u¿ytkowej.

Proponujemy tak¿e dodatkowe zajêcia z fizyki, prowadzone 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych 

w ramach Ma³opolskiej Chmury Edukacyjnej - wspó³praca z AGH oraz  

zajêcia I pracowni fizycznej na UJ.
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. Oferujemy wysoki poziom nauczania: 1
     bardzo dobre wyniki na maturze, sukcesy 
     w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
     oraz zawodach sportowych.

 Dbamy o optymalny rozwój naszych uczniów2.
     na zajêciach obowi¹zkowych i dodatkowych.

 Jesteœmy wymagaj¹cy, ale otwarci i ¿yczliwi.3.
 Zapewniamy przyjazn¹ atmosferê, która ka¿demu4.

     umo¿liwi rozwijanie pasji i zainteresowañ.

Ponad podzia³ami
czyli co mo¿na razem...
- braæ udzia³ w wolontariacie, Patrolu Pierwszej Pomocy;
- uczestniczyæ w dzia³aniach Klubu Historycznego 
  im. Armii Krajowej;
- doskonaliæ znajomoœæ jêzyków obcych (FCE, DSD);
- rozwijaæ kompetencje jêzykowe i spo³eczne 
  w ramach wymian m³odzie¿y;
- kszta³ciæ umiejêtnoœci i rozwijaæ zainteresowania 
  w ko³ach naukowych;
- rozwijaæ pasje oratorskie i umiejêtnoœci pracy 
  w zespole uczestnicz¹c w Turnieju Debat;
- uczestniczyæ w realizacji projektów edukacyjnych
  (np. Ma³opolska Chmura Edukacyjna). 
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