
OFERTA EDUKACYJNA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ na rok szkolny 2019/2020 
Klasy/oddziały Punktowane 

zajęcia edukacyjne 
Kierunki studiów 

Klasa językowa (A) 
 
Limit miejsc: 29 
trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:  
język angielski, geografia  
trzeci przedmiot do wyboru: 
wiedza o społeczeństwie lub informatyka 
 
Realizowana innowacja pedagogiczna: Hiszpania wzdłuż i wszerz od 

Bilbao po Andaluzję 

 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy- 
najwyższa ocena 
 
 

turystyka i rekreacja, geografia, logistyka, zarządzanie 
turystyką, hotelarstwo, administracja i służby publiczne, 
filologia angielska, iberystyka, międzynarodowe stosunki 
gospodarcze, kierunki polityczne i inne 

Klasa politechniczna (B) 
 
Limit miejsc: 29 
 
trzy przedmioty nauczane na  
poziomie rozszerzonym:  
Grupa B1 matematyka, fizyka, trzeci przedmiot do 
wyboru: informatyka lub język angielski 
Grupa B2 matematyka, chemia, trzeci przedmiot do 
wyboru: informatyka lub język angielski  
  
Realizowana innowacja pedagogiczna : Podstawy automatyki  

i robotyki 

 

język polski 
matematyka 
informatyka 
język obcy- 
najwyższa ocena 
 

informatyka, elektronika, mechanika, mechatronika, 
automatyka, robotyka, energetyka, budownictwo, 
architektura, lotnictwo lub inne kierunki politechniczne, 
kierunki ekonomiczne: marketing, zarządzanie, 
bankowość, finanse, międzynarodowe stosunki 
gospodarcze, gospodarka i administracja publiczna i inne 

Klasa biologiczno-chemiczna (C)  
 
Limit miejsc: 29 
 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

biotechnologia, chemia, biologia, fizjoterapia, kierunki 
medyczne, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, 
inżynieria genetyczna, farmacja, stomatologia, 
biochemia, technologia chemiczna, technologia żywności 



dwa przedmioty nauczane na  
poziomie rozszerzonym: biologia, chemia 
 
Realizowana innowacja pedagogiczna : Uniwersytecka klasa 

biologiczna 
 

 i żywienia człowieka, leśnictwo, psychologia, kierunki 
politechniczne i inne 
 

Klasa medialno – prawna (D) 
 
Limit miejsc: 29 
 
trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: 
język polski, historia, 
trzeci przedmiot do wyboru: język angielski  
lub wiedza o społeczeństwie 
 
Realizowana innowacja pedagogiczna : Edukacja medialna  
 

język polski 
matematyka 
historia 
wiedza o 
społeczeństwie 
 

prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna , edytorstwo, kierunki pedagogiczne, historia 
administracja, historia sztuki, archeologia, muzeologia 
filologia polska, kierunki artystyczne, stosunki 
międzynarodowe, doradztwo i coaching i inne 
 

Klasa ekonomiczno – biznesowa (E)  
z „Grupą skandynawską” 
 
Limit miejsc: 29 
 
Dwa przedmioty nauczane na poziomie 
rozszerzonym: geografia, 
drugi przedmiot do wyboru: 
matematyka lub język angielski 
 

Realizowane innowacje pedagogiczne : 

1. Skandynawia jako kulturowe i ekonomiczne mocarstwo a 

jednocześnie region harmonijnego rozwoju człowieka  i natury 

2.Język niemiecki w biznesie i turystyce 

 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy-
najwyższa ocena 

kierunki ekonomiczne, finanse, bankowość, 
rachunkowość, kierunki politechniczne, stosunki 
międzynarodowe, gospodarowanie nieruchomościami, 
analityka gospodarcza, turystyka, hotelarstwo i inne 

 


