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 gdy planujesz w przyszłości konstruować urządzenia, programy, które uczynią, 
nasze życie łatwiejszym i bezpieczniejszym, 

 chcesz studiować na uczelniach technicznych: informatykę, architekturę, 
energetykę, mechatronikę, automatykę, robotykę lub inne kierunki 
politechniczne, 

 oferujemy zajęcia w ramach współpracy z Politechniką Śląską i Politechniką 
Częstochowską, 

 dostępne są kółka zainteresowań: astronomiczne, informatyczne 
(programowanie w C++, Pythonie), fizyczne, matematyczne, 

 szkoła posiada: obserwatorium astronomiczne oraz Lokalną Akademię Cisco  
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:  

od klasy pierwszej: matematyka, język angielski, 
od klasy drugiej: fizyka, informatyka. 

Klasa politechniczna 

 

 



• planujesz studiować informatykę, 
• pracować jako grafik lub specjalista z sieci komputerowych, 
• chcesz programować w C++, Pythonie, 
• wykonywać projekty w  grafice 3D i drukować, 
• programować roboty, 
• szkoła oferuje kółka: informatyczne, fizyczne, matematyczne, astronomiczne, 
• ponadto będziesz miał  możliwość uzyskania certyfikatów z zakresu obsługi 

komputerów i sieci w Lokalnej Akademii Cisco. 
W ramach Akademii Cisco nawiązaliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania i 
Informatyki w Rzeszowie. 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:  

od klasy pierwszej: język angielski, 
od klasy drugiej: informatyka, geografia. 

 

Klasa informatyczna 



W tej klasie będziesz uczestniczyć w zajęciach praktycznych z chemii i biologii w 
nowoczesnej szkolnej pracowni i na uczelniach. Przedmioty obowiązkowe 
będziesz realizować w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii i matematyki w 
ilości 4-5 godzin tygodniowo, co umożliwi Ci doskonałe przygotowanie do matury, 
a także olimpiad przedmiotowych. Otrzymasz również szansę zrobienia czegoś 
dobrego dla środowiska i ludzi. Dzięki współpracy nawiązanej z Uniwersytetem 
Jagiellońskim i Uniwersytetem Wrocławskim będziesz mógł prowadzić badania 
pod czujnym okiem pracowników naukowych.  
Pamiętaj! Kończąc tę klasę, po zdaniu egzaminu maturalnego możesz studiować 
medycynę, farmację, weterynarię, pielęgniarstwo, nie wykluczając kierunków 
politechnicznych, np. nanotechnologię, bioinżynierię, chemię. 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:  

od klasy pierwszej: matematyka, 
od klasy drugiej: biologia, chemia lub fizyka do wyboru. 

 

Klasa biologiczno-chemiczna 



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.  
Uczniowie biorą udział w projektach edukacyjnych poszerzających ich zainteresowania  
i umożliwiających różnorodną aktywność intelektualną i artystyczną, uczestniczą w 
zajęciach kółka artystycznego lub dziennikarskiego. Dodatkowo w tej klasie odbywają 
się zajęcia artystyczno-teatralne, na których możesz rozwijać swój talent sceniczny, 
dziennikarskie, gdzie będziesz szlifować swój talent literacki oraz medialne, gdzie 
poznasz tajniki reżyserii oraz produkcji filmów. Warto też dodać, że w szkole działa 
szkolna telewizja Micek TV. Dla tej klasy organizowane są również warsztaty aktorskie i 
dziennikarskie z zaproszonymi specjalistami. 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:  

od klasy pierwszej: język polski, 
od klasy drugiej: historia, wiedza o społeczeństwie. 

 

Klasa humanistyczno-medialna 



Przeznaczona jest dla tych, których pasją są języki obce, a w szczególności język 
angielski. 
Oferujemy  również naukę dodatkowych przedmiotów: język specjalistyczny - 
angielski w turystyce oraz kulturę krajów anglojęzycznych w ramach 2 
dodatkowych godzin tygodniowo. Z nami poszerzysz wiedzę na temat kultury, 
geografii oraz życia codziennego krajów anglojęzycznych 
Dodatkowo dajemy Ci szansę udziału w projektach międzynarodowych, 
prowadzenia gazetki w języku angielskim czy wystawiania sztuki w tym języku. 
Oprócz języka angielskiego klasa oferuje naukę francuskiego, jako drugiego 
języka obcego. 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:  

od klasy pierwszej: język angielski 
od klasy drugiej: geografia, wiedza o społeczeństwie 

Klasa językowa 



Jeśli chcesz poznawać świat, zbadać najdalsze zakątki świata, interesujesz się 
geografią i polityką, pasjonują Cię języki obce, chcesz poznać polityczne, 
ekonomiczne i prawne aspekty integracji europejskiej, meandry polityki to 
jest to klasa dla Ciebie. 
W ramach nauki w tej klasie będziesz realizować przedmioty dodatkowe: 
wiedza o państwie i prawie, kultura języka z retoryką, prawne podstawy 
bezpieczeństwa, stosunki międzynarodowe, geografia z demografią. 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:  

od klasy pierwszej: język angielski 
od klasy drugiej: wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia do 
wyboru 

 

Klasa akademicka 



Jeżeli Twoim marzeniem jest praca w instytucjach finansowych, firmach 
ubezpieczeniowych, chcesz być maklerem giełdowym, brokerem, 
analitykiem, logistykiem, prowadzić własną działalność gospodarczą,  
chcesz studiować na uczelniach ekonomicznych to jest to właściwy wybór 
W ramach tej klasy współpracujemy z Urzędem Statystycznym, Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych,  bankami i prywatnymi firmami, organizujemy 
ciekawe zajęcia związane z prowadzeniem biznesu. W ramach współpracy z 
uczelniami uczniowie uczestniczą w ciekawych laboratoriach na Wydziale 
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. 
Przedmioty dodatkowe: ekonomia w praktyce i matematyka w biznesie. 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:  

od klasy pierwszej: matematyka, język angielski 
od klasy drugiej: geografia, fizyka lub chemia do wyboru 

 

Klasa biznesowa 



Jeżeli przed pójściem na studia chcesz zdobyć zawód pozwalający na znalezienie pracy to wiesz,  że 
wymarzoną pracą dla ciebie jest praca biurowa: księgowego, analityka, specjalisty ds. biurowych 
i finansowych lub założenie własnej firmy, to zawód technika ekonomisty jest dla Ciebie. Tutaj 
nauczysz się obsługi programów księgowych i płacowych wykorzystywanych w małych i dużych 
przedsiębiorstwach (program Insert GT), obsługi kasy fiskalnej oraz urządzeń biurowych. 
Zdobędziesz umiejętności finansowo-księgowe, rozliczeniowe, zarządcze oraz analityczne w 
zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 
W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje A.35 Planowanie i prowadzenie działalności 
gospodarczej i A.36 Prowadzenie rachunkowości, które dają ci tytuł technika ekonomisty. 
Zaliczenie kursowo w trakcie trwania nauki lub po jej ukończeniu kwalifikacji A.65 Rozliczanie 
wynagrodzeń i danin publicznych może dać ci dodatkowo drugi zawód i tytuł technika 
rachunkowości.  
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki 
pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni (240 godzin). 
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: działalność przedsiębiorstwa, kadry i płace, 
biuro rachunkowe. 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:  

od klasy pierwszej: język angielski, 
od klasy drugiej: geografia. 

 

Technik ekonomista 


