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OFERTA EDUKACYJNA DLA
GIMNAZJALISTÓW
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Zapraszamy do klas pierwszych:
KLASA SPOðECZNA
Trzy obowiązkowe rozszerzenia: język polski, geografia i historia.
Rozszerzenie z geografii i języka polskiego rozpoczyna się w klasie 1.,
zaś z historii w klasie 2.
Obowiązkowe przedmioty uzupeĿniające: historia i spoĿeczeństwo oraz
elementy filozofii spoĿecznej (realizowane od klasy 2.).
Drugim językiem obcym przypisanym do tego profilu jest do wyboru:
język niemiecki - kontynuacja lub język francuski od podstaw.
„Pod względem doboru przedmiotów rozszerzonych klasa spoĿeczna jest
zupeĿnie unikatowa. Mimo że na pierwszy rzut oka ich różnorodność może
wydawać się nieĿatwa do pogodzenia i utrudniająca odpowiednie skupienie się
na caĿości materiaĿu każdego przedmiotu, uczniowie tej klasy znajdują czas nie
tylko na odpowiednie przygotowanie do matury, ale również na pozaszkolne
wycieczki i rozwijanie wĿasnych pasji. Klasa spoĿeczna to klasa dla odważnych,
otwartych na kulturę, sztukę oraz tolerancję wobec różnych zainteresowań
i pasji uczniów, których jedynym ograniczeniem jest wĿasna wyobraźnią.”
Zosia z 1a
KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA
Dwa obowiązkowe rozszerzenia: matematyka i fizyka
(realizowane w zakresie podstawowym równolegle z zakresem rozszerzonym).
Obowiązkowe przedmioty uzupeĿniające: historia i spoĿeczeństwo
oraz elementy filozofii spoĿecznej (realizowane od 2. klasy).
Drugim językiem obcym przypisanym do tego profilu jest do wyboru:
język niemiecki kontynuacja lub język francuski od podstaw.

„Nauczyciele mają uczyć i uczą bardzo dobrze. Wśród uczniów panuje równość
i braterstwo. Nie dostrzeżesz tu wyścigu szczurów. Za to nauczysz się
do matury, konkursów i olimpiad i poznasz masę fantastycznych osób.
Masz hobby? Proszę bardzo! W klasie mat-fiz będziesz mógĿ je kontynuować.”
Jędrek i Kuba z 3b

KLASA CHEMICZNO-FIZYCZNA
Trzy obowiązkowe rozszerzenia: chemia, fizyka i matematyka.
Rozszerzenia z chemii i fizyki rozpoczyna się w klasie 1., zaś z matematyki
w klasie 2.
Uczniowie w klasie 1. i 2. mają zajęcia w grupach z laboratorium chemicznego.
Obowiązkowy przedmiot uzupeĿniający: historia i spoĿeczeństwo
(realizowany od klasy 2.).
Drugim językiem obcym jest do wyboru: język niemiecki kontynuacja
lub język rosyjski od podstaw.
„Chcesz przeżyć niesamowitą chemiczną przygodę? Mol kojarzy Ci się z czymś
więcej niż uciążliwym owadem, a Pazdro jest sĿabym bywalcem na Twoim
biurku? Nie? Nic nie szkodzi. A może wiesz co Ŀączy Newtona, Einsteina
i Mendelejewa? DokĿadnie ! Każdy z nich byĿ w chem-fizie.
A to jeszcze nie wszystko. Czekają Cię doświadczenia, wyprawy na krańce
kosmosu, wycieczki do granic wyobraźni i dobrze napisana matura”.
Borys z 2c
KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
Trzy obowiązkowe rozszerzenia: biologia, chemia i matematyka.
Rozszerzenie z biologii i chemii rozpoczyna się w drugim póĿroczu klasy 1.
(po zrealizowaniu w pierwszym póĿroczu tych przedmiotów w zakresie
podstawowym), a rozszerzenie z matematyki w klasie 2.
Obowiązkowe przedmioty uzupeĿniające: historia i spoĿeczeństwo
oraz języki klasyczne w medycynie (realizowane od klasy drugiej).
Drugim językiem obcym przypisanym do tego profilu jest język niemiecki
(kontynuacja lub od podstaw).

„Profil biologiczno-chemiczny w Poniatowskim może Wam zapewnić świetnie
wyposażoną pracownię chemiczną, nowoczesne mikroskopy na biologii i wiele
ciekawych doświadczeń. Każdy może rozwinąć swoje zainteresowania z wielu
przedmiotów. SzkoĿa, jak i profil, są zdecydowanie godne polecenia, a atmosfera
panująca między uczniami jest wspaniaĿa.”
MikoĿaj z 2d
JĘZYKI OBCE, RELIGIA, ETYKA
Na etapie rekrutacji do liceum uczeń dokonuje wyboru drugiego języka
obcego nowożytnego spośród przypisanych do wybranego przez niego
profilu oraz deklaruje uczestnictwo w zajęciach z religii lub etyki.
Rezygnację z zajęć wychowania do życia w rodzinie uczeń i jego rodzice
zgĿaszają po zebraniu informacyjnym dotyczącym organizacji zajęć WDŻ
(początek roku szkolnego).

Dzień otwarty dla gimnazjalistów:
2 kwietnia 2019 r. (wtorek)
godz. 16.00 - w budynku szkoĿy

