
Języki obce: 
• język angielski 
• język niemiecki 
• język rosyjski NOWOŚĆ 
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KLASA INTERDYSCYPLINARNA 
Nie musisz łączyć biologii z chemią czy matematyki 
z fizyką, Ty decydujesz, czego się uczysz i jakie 
przedmioty wybierasz zgodnie z planowanym kierunkiem 
studiów, a na rozszerzeniu pracujesz w małych grupach. 
JEDNA KLASA – WIELE MOŻLIWOŚCI 

Przedmioty rozszerzone  
do wyboru: 
• język polski 
• język angielski 
• historia                     
• geografia                    Kolejny rok z wyróżnieniem                
• matematyka                         PERSPEKTYW 
• fizyka 
• biologia 
• chemia 
• informatyka 
 

Współpraca z uczelniami wyższymi oraz innymi 
instytucjami to gwarancja wysokiej jakości 
nauczania, współpracujemy z: 
• Uniwersytet Wrocławski  
• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
• Uniwersytet w Kamieńcu Podolskim 
• Politechnika Opolska 
• Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
• Instytut Pamięci Narodowej  
• Lasy Państwowe 
• British Council – możliwość uzyskania  

Certyfikatu  biegłości językowej 
Cambridge English B2 First 

Nowa pracownia naukowa 

                                                                                Nowa redakcja gazetki szkolnej 
                                                                               SCIENCE 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

NASZE MOCNE STRONY 
- kurs przygotowawczy do egzaminu CAMBRIDGE 
ENGLISH B2 First oraz możliwość uzyskania certyfikatu 
biegłości językowej,  
- trening umiejętności społecznych, 
- zajęcia na uczelniach wyższych prowadzone przez 
pracowników naukowych, 
- spotkania z absolwentami naszej szkoły oraz 
specjalistami z różnych dziedzin, 
- fakultety maturalne (indywidualne spotkania z 
nauczycielami), 
- nauka języka hiszpańskiego NOWOŚĆ 
- Centrum Psychoedukacyjne – specjaliści z centrum 
pomagają w wyborze przedmiotów rozszerzonych oraz 
kierunku kształcenia na uczelniach wyższych, 
- jesteśmy w #CMI – Centrum Mistrzostwa 
Informatycznego -projekcie którego celem jest 
podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz 
aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie  

PROJEKTY, KONKURSY, OLIMPIADY 
- corocznie bierzemy udział w olimpiadach 
przedmiotowych, turniejach i konkursach odnosząc 
sukcesy na szczeblu rejonowym i ogólnopolskim, 
- od 2004 roku realizujemy międzynarodowe projekty 
współpracy szkół w ramach programów unijnych, 
- współpracując z uczelniami wyższymi realizujemy 
projekty edukacyjne 

TWOJA STREFA SUKCESU 
W naszej szkole możesz zarówno rozwijać kompetencje i umiejętności jak i realizować swoje zainteresowania i pasje 

Kompetencje i umiejętności 
-Obóz Naukowy – wyjazdy młodzieży na zajęcia terenowe 
oparte na aktywnym uczeniu się w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych 
-BioCEN - zajęcia laboratoryjne online prowadzone przez 
pracowników BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie 
-Samorząd Uczniowski – możesz rozwinąć swoją  
przedsiębiorczość, umiejętności społeczne oraz dzielić się 
własnymi pomysłami 
-Salon Maturzystów 
-DFN - od kilku lat uczestniczymy w zajęciach z języka 
angielskiego i  języka niemieckiego w ramach 
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Zainteresowania i pasje 
-Wycieczki zagraniczne 
-Wyjazdy integracyjne uczniów klas pierwszych 
-Filmoteka Szkolna  
-Wolontariat 
-Koło teatralne - REAKTYWACJA 
-Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin 
-Zajęcia z astronomii 
-Zajęcia w różnych sekcjach sportowych 
-Redakcja gazetki szkolnej 
-Zajęcia mechatroniczno – programistyczne 
 
 
 


