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NACHYLENIE  
POLITECHNICZNO-EKONOMICZNE
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NACHYLENIE  
HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNE

NACHYLENIE  
MEDYCZNO-PRZYRODNICZE



NACHYLENIE  
POLITECHNICZNO - EKONOMICZNE

Klasa o tym nachyleniu pozwoli:

 � studiować na kierunkach politechnicznych  
i ekonomicznych;
 � kreatywnie rozwijać wiedzę dzięki nowinkom technicznym 

takim jak:  dron, roboty lego uczące programowania, tor po-
wietrzny, tablety, sprzęt telewizyjny;
 � poszerzać wiedzę dzięki udziałowi w zajęciach prowadzo-

nych przez wykładowców UŁ i PŁ;
 � zdobywać sukcesy w olimpiadach  

i konkursach przedmiotowych.



Uczniowie podczas zajęć korzystają z nowoczesnego sprzętu



NACHYLENIE  
MEDYCZNO - PRZYRODNICZE

Klasa o tym nachyleniu pozwoli:

 � studiować na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych;
 � uczestniczyć w projektach badawczych oraz samodzielnie wy-

konywać doświadczenia i eksperymenty;
 � rozwijać zainteresowania poprzez ciekawe zajęcia laborato-

ryjne wykonywane w dobrze wyposażonych pracowniach oraz 
zajęcia prowadzone przez wykładowców UŁ, PŁ i Nar. Cen. Bad. 
Jądrowych w Świerku;
 � wykonywać ćwiczenia i pokazy na modelach  

anatomicznych oraz botanicznych;
 � brać udział w zajęciach prowadzonych przez lekarzy;
 � zdobywać sukcesy w olimpiadach: biologicznej, ekologicznej, 

chemicznej.



Nasza dewiza to: analizujemy, tłumaczymy, wizualizujemy



NACHYLENIE  
HUMANISTYCZNO - LINGWISTYCZNE

Klasa o tym nachyleniu pozwoli:
 � studiować na kierunkach takich jak: filologia, prawo, dziennikar-

stwo, psychologia;
 � rozwijać wiedzę i pasję poprzez wyjazdy na uczelnie, 

 do teatru, zajęcia dziennikarskie;
 � brać udział w wycieczkach fakultatywnych takich jak: historia  

i kultura polskich Kresów;
 � rozwijać talent aktorski i dziennikarski poprzez współtworzenie 

szkolnego teatru i szkolnej gazetki;
 � rozwijać zdolności językowe przez udział w międzynarodowym 

programie Erasmus oraz zajęcia prowadzone przez wykładowców 
wyższych uczelni, np. językowe soboty;
 � zdobywać sukcesy w olimpiadach językowych, z historii i WOS-u.



I TY MOŻESZ ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS !


