
UWAGA NOWOŚĆ ! 

KLASA BIZNESOWA 

Jeżeli Twoim marzeniem jest praca w  instytucjach finansowych, bankach, firmach 
ubezpieczeniowych,  chcesz być maklerem giełdowym, brokerem, analitykiem, logistykiem czy też prowadzić 
własną działalność gospodarczą. Chcesz studiować na uczelniach ekonomicznych: SGH w Warszawie, 
Uniwersytetach ekonomicznych w Poznaniu, Gliwicach, Wrocławiu czy innym mieście. 

Najlepszym wyborem będzie klasa biznesowa! 

W tej klasie będziesz się przygotowywał/a do matury na poziomie rozszerzonym z matematyki, 
geografii i języka obcego. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, prywatnymi firmami i państwowymi 
instytucjami będziesz mógł/mogła uczestniczyć w ciekawych zajęciach związanych z prowadzeniem biznesu, 
finansami, projektami. 

Przedmiotami uzupełniającymi będą: ekonomia w praktyce, matematyka w biznesie, pracownia 
informatyczna w ekonomii (wykorzystanie programów w firmie) 

Szkoła ma bogatą tradycję i duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć z ekonomii i przedmiotów 
pokrewnych. Prowadziła przez wiele lat technikum i liceum ekonomiczne. Nauczyciele z powodzeniem 
przygotowywali uczniów do olimpiady z przedsiębiorczości, z wiedzy o ekonomii, wielu konkursów 
ekonomicznych i gry giełdowej. Tegorocznym ciekawym osiągnięciem było zakwalifikowanie się uczniów do  
II etapu Ogólnopolskiego Konkursu w zakresie diagnozowania i rozwiązywania kluczowych problemów 
ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, High School Business Challenge, organizowanego przez SGH w 
Warszawie. Drużyna z Mickiewicza znalazła się wśród 27 wyłonionych w pierwszym etapie drużyn spośród 400 
przystępujących. 
 
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język obcy 
Przedmiot w zakresie rozszerzonym od klasy I  : matematyka, język obcy(angielski/niemiecki) 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy II  : geografia 
Przedmioty dodatkowe: ekonomia w praktyce, matematyka w biznesie, informatyka w ekonomii i biznesie 

 

KLASA MATEMATYCZNO–INFORMATYCZNA 

Interesują Cię przedmioty ścisłe? Chcesz w przyszłości zostać architektem, informatykiem, inżynierem 
automatyki i robotyki, budownictwa, mechaniki, mechatroniki, biotechnologii, kosmonautyki, Chcesz 
studiować geologię, elektronikę, telekomunikację, metalurgię, informatykę przemysłową, energetykę czy 
inżynierię biomedyczną? Planujesz w przyszłości konstruować urządzenia czy programy, które uczynią nasze 
życie łatwiejszym i bezpieczniejszym? Chcesz połączyć matematykę z fizyką i informatyką? 

Wybierz klasę matematyczno–informatyczną! 

W tej klasie przygotujemy Cię do matury na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki czy 
fizyki. Co otworzy Ci drzwi na najlepsze uczelnie techniczne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach, 
Gdańsku, Łodzi czy Krakowie.  

Dzięki współpracy z Politechniką Śląską i Częstochowską damy Ci możliwość uczestnictwa w zajęciach  
z pracownikami naukowymi, które odbywają się w szkole bądź na uczelniach. Ponadto będziesz mógł/mogła 
rozwijać swoje zainteresowania na kółku astronomicznym (szkoła posiada, jako jedyna w powiecie, 
obserwatorium astronomiczne), zajęciach z rysunku architektonicznego i innych kółkach przedmiotowych: 
matematycznym, informatycznym czy fizycznym. Na rozszerzonej informatyce nauczysz się m.in. 
programowania obiektowego w środowisku Visual Studio 2013, pracy na bazach danych czy też programach 
graficznych, wykorzystasz programowanie w Scratch-u. 
 
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, informatyka 
Przedmiot w zakresie rozszerzonym od klasy I  : matematyka, (dodatkowo do wyboru język obcy) 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy II  : fizyka, informatyka 

 

 
  



KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 

Chcesz w przyszłości zostać lekarzem, weterynarzem, farmaceutą, fizjoterapeutą, pielęgniarką, 
położną, studiować kierunki związane z analityką medyczną, fizjoterapią, stomatologią, genetyką, 
nanotechnologią, inżynierią biomedyczną, kosmetologią, biologią czy chemią stosowaną? Czy będziesz 
musiał/musiała zdawać maturę na poziomie rozszerzonym z chemii, biologii czy matematyki, aby uzyskać 
indeks na wymarzoną uczelnię? 

Wybierz klasę biologiczno-chemiczną! 

W klasie tej, poza przedmiotami obowiązkowymi, dodatkowo poszerzysz swoją wiedzę o elementy 
łaciny, będziesz uczestniczyć w zajęciach praktycznych z chemii i biologii w szkole i na uczelniach. Rozwiniesz 
swoje zainteresowania angażując się w projektach, np.: EduScience. 

Przedmioty obowiązkowe będziesz realizować w zakresie rozszerzonym w ilości 4 - 5 godzin tygodniowo 
w klasie 2 i 3 , co umożliwi Ci doskonałe przygotowanie do matury, a także olimpiad przedmiotowych. 
Kierunki medyczne są w Twoim zasięgu, absolwenci dali radę, Ty też masz szansę. Szkoła na pewno Ci w tym 
pomoże. 

W klasie biologiczno-chemicznej będziesz mógł/mogła nie tylko zdobyć wiedzę, ale otrzymasz również 
szansę zrobienia czegoś dobrego dla środowiska i ludzi. 
 
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji: język polski, biologia, chemia, matematyka. 
Przedmiot w zakresie rozszerzonym od klasy I  : matematyka. 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy II  : chemia, biologia. 

 

KLASA HUMANISTYCZNO–MEDIALNA 

ZMIANY ! 
Jeśli lubisz poznawać tajniki języka polskiego, czytać książki, studiować historyczną przeszłość i frapującą 

teraźniejszość, jeżeli mówią Ci, że jesteś urodzonym humanistą, zapraszamy do klasy humanistycznej. 

Jest to klasa dla przyszłych kandydatów na studia humanistyczne, artystyczne czy społeczne, na 

kierunki: prawo, dziennikarstwo, historia, produkcja filmowa i telewizyjna, kulturoznawstwo, etnologia, 

socjologia, psychologia, filologia polska i klasyczna, animacja kultury, stosunki międzynarodowe i wiele 

innych. W zakresie rozszerzonym realizowane są tu: język polski, historia oraz wiedza o społeczeństwie lub 

geografia. Będziesz też mógł pogłębiać wiedzę z filozofii oraz kultury antycznej z językiem łacińskim. Klasa 

humanistyczna gwarantuje szeroki udział w kulturze przez współpracę z muzeami, wyjazdy do teatru oraz na 

inne imprezy kulturalne. Jej uczniowie biorą udział w projektach edukacyjnych poszerzających ich 

zainteresowania i umożliwiających różnorodną aktywność intelektualną i artystyczną, uczestniczą w zajęciach 

kółka artystycznego lub dziennikarskiego.  

Zajęcia uzupełniające w tej klasie to :  artystyczno-teatralne, na których możesz rozwijać swój talent 

sceniczny,  oraz medialne, gdzie poznasz tajniki reżyserii, dziennikarstwa oraz produkcji filmów. 

 
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji: język polski, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie 
Przedmiot w zakresie rozszerzonym od klasy I  : język polski 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy II  : historia, wiedza o społeczeństwie  
Przedmioty dodatkowe: zajęcia artystyczno-teatralne, zajęcia medialne. 

 

 

  



KLASA WOJSKOWA SŁUŻB PAŃSTWOWYCH MUNDUROWYCH 

Jedyna w Powiecie! 

 Jeśli marzysz o mundurze policjanta, żołnierza zawodowego, strażnika celnego, więziennego czy 
strażaka, skorzystaj z tej oferty. 

Oprócz realizacji licealnego programu nauczania, w tym języka obcego, wiedzy o społeczeństwie i 
geografii w zakresie rozszerzonym, poznasz elementy codziennej służby w/w formacji, poprzez uczestnictwo w 
zajęciach i szkoleniach przygotowywanych we współpracy z Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb 
Specjalnych „Szturman”, Śląską Grupą Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Powiatową Komendą 
Policji i Jednostką Wojskową Komandosów. Instytucje te objęły honorowy patronat nad tą klasą. Szkoła 
umożliwi Ci zdobycie certyfikatu z zakresu pierwszej pomocy, nabycie umiejętności strzeleckich, zdobędziesz 
pierwsze szlify z języka specjalistycznego. Mamy wyjątkową bazę dydaktyczną dla tej klasy - halę sportową, 
boisko „Orlik” i jedyną w okolicy krytą strzelnicę sportową. 

Chcielibyśmy, aby nauka w klasie wojskowej umożliwiła Ci sprawdzenie swojego charakteru 
i predyspozycji, nauczyła odpowiedzialności i zdyscyplinowania, ale także przygotowała Cię do zdania matury i 
kontynuacji nauki na wyższych uczelniach, np. na kierunku obronność lub w szkołach policealnych służb 
państwowych (mundurowych). 
 
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji: język polski, język obcy, wos, edukacja dla bezpieczeństwa 
Przedmiot w zakresie rozszerzonym od klasy I  : język obcy (angielski lub niemiecki) 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy II  : geografia, wiedza o społeczeństwie 
Przedmioty dodatkowe: przygotowanie do służby, musztra, język specjalistyczny 

 
 

 

KLASA AKADEMICKA 

Jeśli lubisz poznawać świat, interesujesz się geografią, nie przerażają Cię dodatkowe godziny języka 

obcego, to klasa ta została stworzona z myślą o Tobie. Zbadasz najdalsze zakątki świata, poznasz polityczne, 

ekonomiczne i prawne aspekty integracji europejskiej, meandry polityki, realizując licealny program 

nauczania w zakresie rozszerzonym, m.in. z geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego. Wyniki matury 

z tych przedmiotów są uwzględniane przez uczelnie wyższe na kierunkach: europeistyka, geografia, stosunki 

międzynarodowe, politologia oraz turystyka i rekreacja. Pierwsze zajęcia z wykładowcami Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa w Poznaniu odbędziesz już w liceum. 

Chcielibyśmy, aby nauka w tej klasie dała Ci nie tylko rzetelną wiedzę, ale też rozwinęła Twoje talenty i 
zainteresowanie życiem społecznym i politycznym, abyś miał możliwość sprawdzić się w konkursach 
i olimpiadach z geografii, ekologii, integracji europejskiej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, czy wiedzy 
o prawach człowieka. Przygotowanie lingwistyczne i merytoryczne pozwoli Ci czuć się Europejczykiem również 
poza granicami naszego kraju. 
 
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji: język polski, geografia, język obcy, wiedza o społeczeństwie 
Przedmiot w zakresie rozszerzonym od klasy I  : język obcy (angielski lub niemiecki) 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy II  : geografia, wiedza o społeczeństwie 
Przedmioty dodatkowe: wiedza o państwie i prawie, kultura języka z retoryką, prawne podstawy 
bezpieczeństwa, stosunki międzynarodowe, geografia z demografią 
 


