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ZAPRASZAMY DO 
PRZEŻYCIA PRZYGODY 
W KRAINIE ŚCISŁOWCÓW

Piotr Pawlikowski

KLASA MATEMATYCZNA 

Z  PROGRAMOWANIEM



KLASA MATEMATYCZNA z PROGRAMOWANIEM

Przedmioty rozszerzone:

1. MATEMATYKA

2. INFORMATYKA lub GEOGRAFIA lub CHEMIA

3. FIZYKA lub JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty uzupełniające:

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

lub

TECHNICAL ENGLISH



CO BĘDZIESZ Z TEGO 
MIEĆ?

✓Rozwiniesz swoje umiejętności 
matematyczne i nauczysz się myśleć 
algorytmicznie

✓Będziesz uczestniczyć w konkursach i olimpiadach 
matematycznych 

✓Przygotujesz się bardzo dobrze do egzaminu 
maturalnego oraz do studiów 
politechnicznych i uniwersyteckich



Dlaczego fizyka?

• Jesteś ciekaw działania świata

• Chcesz nauczyć się rozwiązywać 
złożone problemy

• Pragniesz rozwinąć umiejętności 
logicznego myślenia, łącząc
różne dyscypliny naukowe

• Lubisz stawiać sobie wyzwania, 
a przede wszystkim planujesz
studiować w przyszłości na 
wydziałach politechnicznych



Programowanie
Arduino

Dodatkowo dla osób zainteresowanych
prowadzone są zajęcia programowania
układów Arduino w języku C++. 

W ramach tych zajęć uczniowie mogą
wykorzystać wiedzę zdobytą na 
lekcjach fizyki, poznając podstawy 
mechanotroniki.

DARIUSZ KOWALIK



Zapraszamy do 
zgłębienia tajemnic 
przyrody

KLASA BIOLOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA

Dariusz Lis



KLASA 
BIOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

Przedmioty rozszerzone:

1. BIOLOGIA

2. CHEMIA lub JĘZYK POLSKI

3. JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty uzupełniające:

PODSTAWY KOSMETOLOGII

lub

PODSTAWY PSYCHOLOGII



Dlaczego klasa psychologiczna?
• Bo to ciekawy i życiowy kierunek

• Bo masz szansę rozwijać umiejętności 
i kompetencje społeczne

• Bo możesz zgłębić tajniki ludzkiego 
umysłu

• Bo pomoże Ci to zrozumieć zachowania 
i emocje innych ludzi

Jeśli interesuje Cię człowiek, 
nie brak Ci zapału i chęci 
rozwoju – zapraszam, to 
kierunek dla Ciebie!

Anna Włodarczyk
psycholog

psychoterapeuta



Witamy w krainie 
eksperymentów 
i doświadczeń

Katarzyna Rakoczy

KLASA MEDYCZNA



KLASA MEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone:

1. BIOLOGIA

2. CHEMIA lub JĘZYK ANGIELSKI

3. FIZYKA lub MATEMATYKA

Przedmioty uzupełniające:

PODSTAWY FARMACJI

lub

MEDICAL ENGLISH



Chcesz się dowiedzieć, co się kryje pod tymi
tajemniczymi wzorami? 

Nauczyć się sam je tworzyć? 

Zrobić tęczę z odczynników chemicznych?

A przede wszystkim wiążesz swoją przyszłość 
z chemią, kryminalistyką, biotechnologią?

To wybór jest jeden: chemia!



Podstawy farmacji 
i podstawy kosmetologii

• Na zajęciach nigdy nie będziesz się 
nudzić! Nauczysz się wytwarzać 
preparaty kosmetyczne i farmaceutyczne

• Rozwiniesz swoje umiejętności, talenty 
i pasje

• Doświadczysz namiastki pracy 
farmaceuty, kosmetologa i pracownika 
laboratorium

• Damy Ci szansę spotkania się
z kosmetologiem i farmaceutą



Nauczymy Cię rozumieć 
prawo i myśleć 
ekonomicznie

KLASA PRAWNA

Joanna Piłat



KLASA PRAWNA

Przedmioty rozszerzone:

1. HISTORIA lub GEOGRAFIA

2. WOS lub JĘZYK POLSKI lub MATEMATYKA

3. JĘZYK ANGIELSKI

Przedmioty uzupełniające:

PRAWO NA CO DZIEŃ 

lub

BUSINESS ENGLISH i SYMULACJE GIER BIZNESWYCH



Business English

Andrzej Bugajak

• Jedyne takie zajęcia w kluczborskich 
szkołach

• Dodatkowa godzina języka angielskiego 
w 2 i 3 klasie

• Rozwijasz przede wszystkim umiejętność 
mówienia i rozumienia w języku 
angielskim

• Zajęcia projektowe z wykorzystaniem 
Branżowych Symulacji Biznesowych 
REVAS po angielsku



Branżowe symulacje biznesowe
– zmieniamy edukację! Zajęcia projektowe podczas,

których uczniowie
zakładają i prowadzą

wirtualne firmy
w wybranej branży.

Praktyczna nauka biznesu, 
która wyróżnia szkoły

nowoczesne i te nastawione
na rozwój ucznia.

Bożena Kośmidek-Dzięgiel Magdalena Jokiel



Dlaczego geografia?

Ekonomia? Chemia? Historia? Biologia? 
Polityka? Fizyka? Geologia? Geodezja?

TAK! Geografia łączy 
to wszystko

• Polubisz podróże i poznasz inne 
kultury

• Dowiesz się o zmianach 
klimatycznych

• Skorzystasz z map tradycyjnych
i cyfrowych ELŻBIETA SOWA



KLASA JĘZYKOWA

Przedmioty rozszerzone:

1. JĘZYK POLSKI

2. JĘZYK ANGIELSKI

3. GEOGRAFIA lub INFORMATYKA

Przedmioty uzupełniające:

NOWE MEDIA



Będziesz się uczyć nie tylko 

w klasie, ale także w teatrze, 

filharmonii, muzeum, operze, 

bibliotece, warsztatach, na

spotkaniach z ciekawymi ludźmi, 

konkursach i wystawach.

Lidia Mucha Joanna Nizwald-Bugajak

Takie zdobywanie 
wiedzy nie męczy.



Utoruje Ci to 
drogę do zawodu 
aktora, reżysera, 

dziennikarza, 
filologa, historyka 

sztuki, a nawet 
prawnika czy 
ekonomisty.

Wybierz rozszerzony język polski

Małgorzata Żmuda Teresa Kaczmarska



IWONA BALDY



Nowe Media

• Profesjonalne redagowanie
tekstów

• Opracowanie cyfrowe zdjęć

• Obsługa programów 
graficznych

• Tworzenie plakatów i grafik

• Prowadzenie bloga

• Zakładanie stron internetowych

• Profesjonalne tworzenie 
prezentacji Power Point i Prezi

• Moderowanie mediów 
społecznościowych



UKS JEDYNKA ZAPRASZA 

DO ŻEŃSKIEJ DRUŻYNY 

SIATKARSKIEJ

✓ 6 godzin zajęć tygodniowo

w grupach międzyoddziałowych.

✓ Udział w programie "Siatkarskich

Ośrodków Szkolnych".

✓ Możliwość udziału

w rozgrywkach młodzieżowych

OZPS.

PIOTR GŁODZIŃSKI



UKS MICKIEWICZ 

POSTAW NA
NAUKĘ I SPORT

MARIUSZ ŁYSIAK

RENATA ZĄBCZYK-ŁYSIAK



GRUPY 
MŁODZIEŻOWE

• Po godz. 14.00 będziesz mógł
uczestniczyć w zajęciach siatkarskich

• 6 godzin treningu w tygodniu

• Ćwiczysz pod okiem 
wykwalifikowanych trenerów 
siatkówki

• Dodatkowo możesz trenować w 
klubie UKS Mickiewicz Kluczbork



SEKCJA
KOSZYKÓWKI
Lubisz grać w koszykówkę? 

Wiesz, że jesteś w tym dobry 
lub po prostu chcesz się 
sprawdzić?

Przyjdź i spróbuj swoich sił na 
treningu i dołącz do naszej 
sekcji!

Zapewniamy dużo fajnej zabawy                       
w sympatycznej atmosferze, 
rozwój sportowy i dużo GRANIA!

Czekamy na Ciebie!



W naszej szkole uczymy się również języka 
niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Nawet w czasie nauki zdalnej spotykamy się 
z młodzieżą z naszej partnerskiej szkoły
z Andernach w Niemczech.

BOŻENA MALISZEWSKA-KOZAN



Co nas 
wyróżnia?

• Zdalne tylko z nami! – jesteśmy 
przygotowani na wszystkie opcje nauczania,
w tym model hybrydowy

• Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania

• Lubimy się uczyć i mamy dla Was wiele 
innowacyjnych rozwiązań

• Łączymy tradycję z nowoczesnością

• Stawiamy na nowe technologie

• Jesteśmy pozytywnie nastawieni do ludzi

• Pomagamy rozwiązywać problemy

• Współpracujemy ze szkołami w Europie



CHILL OUT ROOM „U ADAMA”




