
klasa 1C - klasa z rozszerzonym programem 

geografii, informatyki, języka angielskiego   

 
 

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

- przyroda 
- narzędzia informatyczne w komunikacji społecznej,  
- 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: 

• weźmiesz udział w cyklicznych warsztatach kulturowo - językowych we 
współpracy z organizacją American Corner; 

• doskonale przygotujesz się do zdawania matury z przedmiotów 
rozszerzonych. Staranne przygotowanie do matury z przedmiotów 
kierunkowych - odbywa się nie tylko na lekcjach, ale również na zajęciach 
fakultatywnych; 

• w tej klasie będziesz uczył się  programować, tworzyć strony internetowe;  
• zdobędziesz szeroką wiedzę o współczesnym świecie i wielu atrakcjach 

turystycznych, 
• na zajęciach z ekonomii w praktyce zdobędziesz wiedzę, która pomoże Ci                                

w przeprowadzaniu autoprezentacji na rynku pracy. 
• oferujemy naukę na komputerach zakupionych 2018 r. 

 

Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy wiążą przyszłość z naukami  
przyrodniczymi lub j ęzykiem angielskim i informatyką. Ukończenie klasy o tym 
profilu pozwala na kontynuowanie nauki na kierunkach: filologicznych, 
socjologicznych, informatycznych, geograficznych, turystycznych, ekologicznych, 
geologii, planowania przestrzennego i urbanizacji, administracji, metrologii.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Uczniowie naszej szkoły zdobyli I miejsce oraz wyróżnienie w konkursie o zasięgu 
globalnym Creative Writing Competition  

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. 

 

 

 

 


