
klasa 1A - z rozszerzonym programem języka 

polskiego, historii, wos-u 

 
 

Nauczane języki: język angielski (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw); 
Przedmioty uzupełniające: 

- przyroda 
- grafika komputerowa, 
- ekonomia w praktyce. 
 

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty: 

• ocena z języka polskiego; 
• ocena z matematyki; 
• ocena z języka obcego nowożytnego (najlepsza ocena); 
• jeden z spośród  następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia,  
    chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza  o społeczeństwie. 

 

Ucząc się z nami:  

• poznasz najbardziej aktualne, interesujące i ważne problemy współczesnego 
świata, 

• będziesz uczestniczył w spotkaniach i wykładach z przedstawicielami wyższych 
uczelni, organizacji pozarządowych i mediów, z politykami, prawnikami, 
ludźmi kultury i nauki,  

• weźmiesz udział w warsztatach z zakresu historii, genealogii i archiwistyki 
prowadzonych przez pracowników Archiwum Państwowego w Radomiu,  

• rozwiniesz swoje zainteresowania podczas wycieczek historycznych, spotkań ze 
świadkami historii i historykami regionalistami, 

• będziesz mógł wziąć udział w  lekcjach muzealnych, archiwalnych 
i rozprawach sądowych, 

• rozwiniesz swoje umiejętności biorąc udział w projektach edukacyjnych 
m.in.: ,,Historyk i multimedia”, ,,Rodzinny archiwi sta”, „Historia Ci ę szuka”,  

• możesz zostać członkiem szkolnej grupy Amnesty International, w której 
będziesz działać na rzecz praw człowieka, 

• będziesz  uczestniczył w zajęciach z wykorzystaniem interaktywnych 
i animowanych materiałów dydaktycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Dzięki zdobytym umiejętnościom będziesz mógł studiować na kierunkach: historia, 
archeologia, historia sztuki, prawo, administracja, kulturoznawstwo, socjologia, 
pedagogika, filozofia, ekonomia, dziennikarstwo. 
Uczniowie naszej szkoły byli finalistami Konkursu historycznego ,,Krąg” i ,,Oxford”, 
laureatami konkursu UMCS ,,Indeks za esej”, laureatami konkursu ,,Wiedza 
o prawie”, laureatami Mistrzostw Wiedzy w Radomiu. 
Jesteśmy jedynym w pełni integracyjnym liceum na Mazowszu. 
Uczniowie ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności czują się u nas bezpiecznie. 
W naszej szkole nie ma barier architektonicznych. Posiadamy windę i podjazdy. 
Uczymy się w małych 20-osobowych klasach. 
Na lekcjach obecni są nauczyciele wspomagający. 
Współpracujemy z organizacjami samorządowymi działającymi na rzecz osób 
z niepełnosprawnością i ich rodzin. 
 

Zapewniamy: 
 

• wszechstronne wsparcie, opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną ze 
strony wykwalifikowanej kadry specjalistów, 

• dodatkowe doradztwo dla uczniów z niepełnosprawnością i ich rodziców ze 
strony naszego pedagoga opiekuńczego, 

• indywidualizację pracy, 
• pomoc w rozwijaniu zainteresowań i znalezieniu dalszej ścieżki rozwoju. 

 


