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Realizacja  programu klasy umożliwia:
● naukę matematyki, języka obcego, informatyki na poziomie rozszerzonym,

● podjęcie studiów na kierunkach: matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika, 
elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn oraz innych,

● naukę języka C++,python, HTML, CSS, Wordpress, elementarnie, php, java

● zdobycie wiedzy z zakresu tworzenia grafiki komputerowej,

● przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,

● wykształcenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomagających,

● rozwiązywanie problemów matematycznych, rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia,

● udział w pokazach i prelekcjach prowadzonych przez kadrę akademicką Akademii Morskiej,

● poznanie  prawnych i społecznych aspektów zastosowań informatyki,

● naukę języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego,

● realizację własnych zainteresowań przez wykonywanie projektów programistycznych i 
interdyscyplinarnych.

1A-klasa o profilu matematyczno-informatycznym 
przedmioty na poziomie rozszerzonym: informatyka, 

matematyka, język obcy
Profil objęty współpracą z Akademią Morską w Szczecinie



Realizacja  programu klasy umożliwia:
• naukę dwóch języków obcych(angielskiego oraz niemieckiego lub francuskiego) w 
zakresie rozszerzonym; opanowanie ich na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów 
na uczelniach zagranicznych,

• udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez kadrę Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Szczecińskiego,

• zajęcia dodatkowe z języka japońskiego, rosyjskiego i łacińskiego, oraz koło teatralne w 
języku obcym,

•przygotowanie  do egzaminów potwierdzających poziom znajomości języka( 
DELF/DSD),

•dodatkowe przedmioty w języku angielskim: Business English oraz Realioznawstwo,

• realizację własnych zainteresowań przez wykonywania projektów edukacyjnych 
związanych tematycznie z profilem klasy z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

1 B- klasa o profilu lingwistycznym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski-dla wszystkich, niemiecki lub 

francuski-do wyboru, geografia ,WOS, język polski-do wyboru
Profil objęty patronatem Wydziału Filologicznego US



Realizacja  programu klasy umożliwia:
• przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach  humanistycznych, 
prawniczych,społecznych, filologicznych,

• poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy o państwie i prawie  oraz poznanie podstaw 
języka łacińskiego( łacina dla prawników)  w ramach bloku humanistycznego,

• rozwijanie wybranych rodzajów aktywności twórczej oraz zainteresowań artystycznych, 
udział w zajęciach edukacji filmowej, teatralnej, medialnej, 

• wprowadzenie w świat  analizy i interpretacji  tekstów kultury ułatwiające  rozumienie  i 
wartościowanie dzieł sztuki,

• naukę języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.

•rozwijanie kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia,

1C-klasa o profilu prawno-kulturowym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski(dla wszystkich), historia, 

geografia lub WOS-do wyboru, język obcy



Realizacja  programu klasy umożliwia:
• przygotowanie i przystąpienie w szkole do egzaminu  Deutsches Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz Stufe II, uprawniającego do studiowania na niemieckich 
uczelniach,

• opanowanie języka na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów na uczelniach 
niemieckojęzycznych,

• uczestnictwo w  projektach edukacyjnych z rówieśnikami z Niemiec, oraz innych krajów 
niemieckojęzycznych,

• współpracę ze szkołami partnerskimi z Niemiec, wymiany uczniowskie,

• doskonalenie języka w ramach przedmiotów nauczanych dwujęzycznie: język niemiecki, 
matematyka oraz historia i społeczeństwo.

1D-klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania
przedmioty na poziomie rozszerzonym: geografia i matematyka

Profil objęty patronatem Instytutu Germanistyki US



Realizacja  programu klasy umożliwia:
• realizację rozszerzonej biologii, języka obcego oraz  wybór trzeciego przedmiotu 
rozszerzonego: chemia lub fizyka,

• możliwość podjęcia studiów na kierunkach medycznych m.in. lekarski, farmacja, 
analityka medyczna, elektroradiologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, 
fizjoterapia, psychologia,

• poznanie etymologii pojęć przyrodniczych poprzez udział w zajęciach z języka 
łacińskiego,

• udział w zajęciach poszerzających wiedzę z genetyki, chemii organicznej i nieorganicznej, 
biochemii,

• uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, wykładach i warsztatach prowadzonych przez 
kadrę akademicką Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT,

• naukę języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego,

• przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in. z 
zakresu biologii i chemii.

1 E - klasa o profilu medyczno-psychologicznym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia-dla wszystkich,chemia lub fizyka-do 

wyboru , język obcy
Profil objęty patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego



Realizacja  programu klasy umożliwia:
•  realizację rozszerzonej biologii, języka obcego oraz  wybór trzeciego przedmiotu 
rozszerzonego: chemia lub fizyka,

• możliwość podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych takich jak biotechnologia, 
biologia, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia, ochrona środowiska, 
inżynieria chemiczna, nanotechnologia,

• zapoznanie się z procedurą technik inżynierii genetycznej i praktycznym 
wykorzystaniem biotechnologii  w medycynie i kryminalistyce,

• uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, wykładach akademickich, pokazach oraz 
prelekcjach w ramach umowy patronackiej z Wydziałem Biotechnologii i Hodowli 
Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,

• kształcenie umiejętności analizowania oraz wyjaśniania procesów przyrodniczych,

• przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in. z 
zakresu biologii i chemii.

1 F - klasa o profilu biotechnologicznym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia-dla wszystkich, chemia lub fizyka-do 

wyboru,  język obcy
Profil objęty patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
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