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Symbol klasy Przedmioty rozszerzone 
Przedmioty punktowane 

przy rekrutacji 

Języki obce 

(do wyboru poziom III.2.0., III.2.)* 

A 

A1 

język polski 

historia 

wiedza o społeczeństwie 

język polski 

matematyka 

historia 

wiedza o społeczeństwie 

 

Język angielski oraz drugi języki do wyboru na 

zadeklarowanym poziomie: 

 język niemiecki 

 język włoski 

 język rosyjski 

A2 

język polski 

historia 

język angielski 

język polski 

matematyka 

historia 

język angielski 

Drugi język do wyboru na zadeklarowanym 

poziomie: 

 język niemiecki 

 język włoski 

 język rosyjski 

 

* „III.1.P”– kontynuacja pierwszego języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej – kształcenie  w zakresie podstawowym 

   „III.1.R” – kontynuacja pierwszego języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej – kształcenie w zakresie rozszerzonym 

  „III.2.0.” – drugi język obcy nowożytny od podstaw w klasie I liceum ogólnokształcącego 

  „III.2.” – kontynuacja drugiego języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej 

 

 

Jeśli marzysz o: 

• rozwiązaniu zagadki egipskiego Sfinksa, 

• poznaniu cywilizacji Majów i Azteków, 

• odkryciu tajemnic Wikingów 

• ujawnieniu tajemnic, jakie skrywają archiwa 

• poznaniu "korzeni" współczesnego świata 

• odkrywaniu zaszyfrowanych sensów w tekstach kultury 

• rozwiązywaniu zagadek językowych i biograficznych w różnych tekstach kultury 

• poznawaniu związków między współczesnymi dziełami a przeszłością i teraźniejszością, w której 

żyjemy 

• karierze w dyplomacji 

• pracy na rozwijających się rynkach Dalekiego Wschodu 

• zatrudnieniu w europejskich i amerykańskich firmach, 

to klasa HUMANISTYCZNA jest właśnie dla Ciebie! 

 

Jest to bardzo dobra propozycja dla wszystkich zainteresowanych literaturą, kulturą, sztuką, historią, aktualną 

sytuacją społeczno – polityczną oraz filozoficznymi aspektami życia.   

Rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego 

pozwoli Ci nie tylko poznać tajemnice przeszłości, zgłębić tajniki literatury i sztuki, ale również przygotować się 

Klasa humanistyczna 
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do egzaminu maturalnego z tych przedmiotów, dzięki czemu dostaniesz się na upragnione studia na kierunkach: 

archeologia, historia, etnologia, psychologia, lingwistyka, filozofia, kulturoznawstwo, prawo, filologie językowe, 

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, elektroniczne przetwarzanie informacji czy informacja naukowa. 

 

 

Pamiętaj, że oprócz przedmiotów szkolnych możesz również: 

• rozwijać talenty aktorskie także w języku angielskim, oraz wziąć udział w warsztatach językowych 

w kraju i za granicą, w wyjazdach na sztuki teatralne w języku angielskim oraz koncerty w języku 

niemieckim 

• wziąć udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Filozoficznej, 

Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, Powiatowym Konkursie Czytania ze Zrozumieniem,  

Ogólnopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej, Wewnątrzszkolnym Konkursie Ortograficznym, 

Olimpiadach Językowych, Konkursach o krajach nauczanych w naszej szkole. 

Bo przecież  "nic, co ludzkie, nie jest Ci obce"! 

  

W tej klasie proponujemy również: 
• wstępną diagnozę wiedzy i umiejętności z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. 

• naukę języka polskiego na poziomie rozszerzonym, celem nabycia umiejętności przydatnych na 

egzaminie maturalnym 

• naukę języka angielskiego  w zakresie rozszerzonych  w klasie A2; co wpłynie na podniesienie 

kompetencji językowych i umożliwi ewentualne kontynuowanie nauki na kierunkach, na których 

wymagana jest biegła znajomość języków obcych; 

• naukę języka angielskiego oraz jednego z trzech języków obcych (niemiecki, rosyjski, włoski) na 

zadeklarowanym poziomie (IV.0, IV.1p, IV.1r); 

• bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych, 

• przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych i recytatorskich, 

• wyjścia do teatru, kina, wyjazdy do opery itp., 

• wycieczki kulturoznawcze, polonistyczne, historyczne, 

• uczestnictwo w symulacjach rozpraw sądowych, 

• spotkania z politykami, samorządowcami, 

• aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, regionu, 

• udział w nieodpłatnych zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego. 

• możliwość brania udziału w warsztatach językowych na uczelni wyższej. 

• stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych związanych ze światową sztuką; 

• wprowadzanie w świat różnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, światowej; 

• zapoznanie z najważniejszymi tendencjami w kulturze współczesnej; 

• inspirowanie refleksji o najistotniejszych problemach świata, człowieka, cywilizacji i kultury; 

• nauczanie kompetentnej, wnikliwej lektury tekstu oraz umożliwienie refleksyjnego z nim obcowania 

i przetwarzania w celu własnego rozwoju; 

• rozwijanie umiejętności ucznia jako świadomego uczestnika kultury oraz procesów komunikacyjnych; 

• kształcenie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych i prawnych oraz relacji 

międzyludzkich w społeczeństwie; 

• wzbogacenie wiedzy na temat regulacji prawnych, funkcjonowania prawa, jego wdrażania 

i respektowania oraz wykorzystywania wiedzy prawniczej w codziennym życiu z możliwością 

skorzystania z konsultacji prawniczych. 

• pracę z Internetem, tablicą interaktywną, przy użyciu najnowszych pomocy naukowych, platformę 

edukacyjną EDU SCIENCE; 

• wstępną diagnozę indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczniów w celu stworzenia indywidualnej oferty 

edukacyjnej 

• bieżące informacje dotyczące oferty edukacyjnej uczelni wyższych 

oraz innych, zgodnych ze specyfiką klasy; 
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• udział w warsztatach z zakresu dziennikarstwa służących pisarskiej samodzielności, wyobraźni 

i wynalazczości, obejmującym tematykę: 

• formy i stylistyka tytułów felietonowych, nośnych, aluzyjnych, zagadkowych i karykaturalnych, 

• komponowanie felietonów: asocjacyjnego, logiczno-dyskusyjnego i fabularnego, 

• analizę wywiadów, sposobów nawiązywania kontaktu i prowokowania rozmowy 

• udział w warsztatach prowadzonych przez dziennikarzy ogólnopolskich, komercyjnych stacji oraz 

podczas wyjazdów na uczelnie wyższe; 

• udział w warsztatach profilaktycznych, w tym w zakresie profilaktyki uzależnień i radzenia sobie ze 

stresem; 

• udział w obozach naukowych, językowych, sportowych i harcerskich 

• udział w wycieczkach zagranicznych i wymianach międzynarodowych (kraje Unii Europejskiej) 

• udział w różnorodnych formach współzawodnictwa sportowego w sekcjach: piłki siatkowej, nożnej, 

ręcznej, koszykowej, aerobicu, tańca nowoczesnego, tenisa stołowego, pływackiej, 

 

 

PONADTO NASZE ATUTY TO: 

NAUKA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 

• gwarancja profesjonalnego przygotowania do matury 

• wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dla której dobro ucznia jest najważniejsze 

• bardzo wysoka zdawalność na egzaminie maturalnym 

• realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym już od pierwszej klasy 

• laureaci oraz finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych 

• SREBRNA (2019) i BRĄZOWA (2020) TARCZA w ogólnopolskim rankingu szkół 

ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 

• Akademia Ciekawej Chemii - zajęcia cykliczne na Uniwersytecie Łódzkim 

• dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego 

• stała współpraca z uczelniami (np.: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie, WAT w Warszawie, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, 

Uniwersytet Warszawski, AGH w Krakowie) 

• udział w Festiwalach Nauki, Techniki i Sztuki 

• warsztaty intelektualno- naukowe z udziałem uznanych autorytetów w świecie nauki 

• udział w webinariach i szkoleniach eksperckich 

• międzynarodowe wymiany uczniów, również w ramach programu ERASMUS + 

• międzynarodowe warsztaty językowe 

• nauczanie czterech języków obcych (język angielski, język niemiecki, język rosyjski,  

język włoski) w grupach międzyklasowych na różnych poziomach zaawansowania 

• 2 KLASY  AKADEMICKIE SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE- najlepszej 

państwowej uczelni ekonomicznej w Polsce- objęte patronatem w całym cyklu kształcenia na poziomie 

szkoły ponadpodstawowej 

• Akademickie Targi Edukacyjne współorganizowane ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi 

• Współpraca z   Geocentrum Edukacji Kielcach 

• Udział w Ogólnopolskich Kampaniach: Ogólnopolska Kampania BohaterON, Ogólnopolska Akcja 

Społeczna „SERCE KAPSUŁY CZASU” 

• W szkole prowadzimy TEDxŻeromski (dotychczas 3) 

 

ŻYCIE KULTURALNE I ARTYSTYCZNE SZKOŁY PODPARTE 75 - LETNIĄ TRADYCJĄ 

• aktywny i kreatywny Samorząd Uczniowski 

• koncerty i inne akcje charytatywne 

• akademie patriotyczne i pielęgnujące tradycje szkolne (Dzień Patrona, Dzień Absolwenta...) 

• wolontariat (Szlachetna Paczka) 

• najlepsze dyskoteki z udziałem  DJ-a 

• wyjazdy na spektakle teatralne i nagrania telewizyjne 



 
klasa humanistyczna 

 

strona 4 

• koło teatralno – kabaretowe SPONTAN 

• coroczny udział w Powiatowym Przeglądzie Szkół Ponadgimnazjalnych, Ogólnopolskim Konkursie 

Recytatorskim i Konkursie Poezji Śpiewanej 

• uczestnictwo w akcji  NARODOWE CZYTANIE organizowanej przez prezydenta RP 

• Tydzień Profilaktyki 

• Udział w Międzynarodowych Inicjatywach Ekologicznych: Międzynarodowy Dzień Bez Opakowań 

Foliowych, Światowy Dzień Mokradeł, Światowy Dzień Gleby,  Międzynarodowy Dzień Krajobrazu pod 

hasłem „Kontemplacje o wodzie nad wodą”,  Dzień Świadomości Ekologicznej 

• Europejski Dzień Języków Obcych 

• Dzień Poezji 

• Dzień Muzyki 

• Dzień Matematyka 

• Dzień Bezpiecznego Internetu 

• szkolny chór i STUDIO 107- profesjonalne studio nagrań 

 

BOGATA BAZA LOKALOWA SZKOŁY 

• Nauka odbywać się będzie na jedną zmianę, zajęcia rozpoczynają się o 8.00 co daje dogodny dojazd ze 

wszystkich punktów powiatu i nie tylko.               

• Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz trenerów zapewnia wysokie wyniki nauczania. 

• Bardzo dobra baza dydaktyczna i warunki lokalowe. Sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, 

projektory multimedialne z ekranami, dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe. 

• Bogata baza sportowa: dobrze wyposażona hala sportowa, szatnie WF z natryskami dla uczniów, 

kompleks boisk sportowych. 

• W szkole funkcjonuje stołówka szkolna  z tanimi pysznymi domowymi obiadami 

• Oprócz tego w szkole znajduje się Gabinet pielęgniarski. 

• E-Dziennik dla rodziców, uczniów i nauczycieli. 

• Szafki szkolne  dla wszystkich uczniów. 

• BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW TO NASZ PRIORYTET. Jako jedyna szkoła w powiecie mamy 

elektroniczne kluczyki do drzwi wejściowych dla uczniów i  pracowników. 

• Fachową pomoc psychologiczno - pedagogiczną zapewniają: pedagog szkolny, wychowawcy, 

doświadczeni nauczyciele. 

• Bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem  i katalogiem elektronicznym oraz centrum 

multimedialnym do dyspozycji uczniów (Molnet+) 

• Izba Tradycji Szkoły: wspomnienia przeszłości i miejsce indywidualnych spotkań  

z rodzicami 

• Świetlica szkolna z TV 

• Wirtualna Gazetka Szkolna 

• Nastrojowa i wytworna STUDNIÓWKA w murach szkoły 

 


