Klasa IA – matematyczna /politechniczna/
Planowane przedmioty rozszerzone:
Matematyka
I język obcy: j. angielski lub j. niemiecki
Do wyboru: fizyka, chemia, geografia
Uzupełniający: informatyka w mediach

Przedmioty punktowane:
Język polski
Język obcy**
Matematyka
max (geografia / informatyka)

Klasa dla tych wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania matematycznoprzyrodnicze i w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach technicznych
i ekonomicznych





planowany patronat Szkoły Głównej Handlowej; cel  poszerzenie zainteresowań
i wiedzy uczniów poprzez udział w zajęciach SGH oraz wykładach prowadzonych
przez nauczycieli akademickich w LO Nr I
zajęcia z języków obcych nakierowane na słownictwo techniczne i ekonomiczne
oraz dodatkowe zajęcia z elementów ekonomii
informatyka / geografia / przedsiębiorczość  udział w Programie EarthKam: wykonywanie i opracowywanie zdjęć ze Stacji Kosmicznej; konkursy „Młody Przedsiębiorca”

Klasa IB – lingwistyczna z edukacja prawniczą
Planowane przedmioty rozszerzone:
Języki obce
Do wyboru: historia, WOS, geografia, biologia
Uzupełniający: historia państwa i prawa,
Dodatkowe: warsztaty dziennikarsko-filmowe oraz zaję
cia literackie realizowane w oparciu o program autorski

Przedmioty punktowane:
Język polski
Język obcy**
Matematyka
max (historia / WOS)

Klasa IB to doskonała propozycja dla młodzieży kreatywnej, postrzegającej „małą ojczyznę” jako
integralny element wspólnoty europejskiej, szanującej własną tradycję, ale również otwartej
na poznawanie obcych kultur.
Wprowadzenie zajęć z historii państwa i prawa oraz możliwość uczestniczenia
w rozprawach sądowych i spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych
pozwoli na poznanie podstawowych zagadnień społeczno-prawnych.
Analiza treści ujętych w programie „Dzieło literackie kluczem do zrozumienia człowieka
i świata” oraz prowadzenie warsztatów dziennikarsko - filmowych umożliwią uzyskanie lepszych wyników na egzaminie maturalnym z języka polskiego.
Uczniowie będą również mieli okazję do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
i umiejętności dzięki organizowanym od lat wymianom partnerskim z wieloma szkołami europejskimi. Klasa objęta patronatem UJK w Kielcach.

Klasa IC – biologiczno-chemiczna
Planowane przedmioty rozszerzone:
Biologia
Chemia
Uzupełniający: fizyka w medycynie
Język angielski lub język niemiecki w medycynie

Przedmioty punktowane:
Język polski
Język obcy**
Matematyka
max (biologia / chemia)

Klasa dla młodzieży, która swoją przyszłość wiąże ze studiami na kierunkach:
medycznych, biologicznych, chemicznych, związanych z kosmetyką, dietetyką, zdrowiem
publicznym i psychologią. Klasa będzie objęta patronatem Uniwersytetu Warszawskiego.
Uczniowie mogą zdobywać wiedzę i umiejętności z biologii i chemii pod kierunkiem świetnych nauczycieli, którzy doskonale przygotowują do egzaminu maturalnego. Uczestniczą
w wyjazdach studyjnych na wyższe uczelnie (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński).
Renomę szkoły potwierdzają sukcesy uczniów w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach
przedmiotowych – G. Waliszczak – olimpiada Biologiczna/Ekologiczna. Nasi absolwenci są
studentami renomowanych uczelni w kraju takich jak: Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Krakowie.

Klasa ID – humanistyczna z elementami wiedzy dziennikarskiej i filmowej
Planowane przedmioty rozszerzone:
Język polski
języki obce
Do wyboru: geografia, historia, WOS, biologia
Uzupełniające: informatyka w mediach, warsztaty dziennikarsko-filmowe

Przedmioty punktowane:
Język polski
Język obcy**
Matematyka
max (geografia / historia)

Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych oraz własnych pasji
twórczych. To klasa dla tych, którzy chcą odnosić sukcesy w ogólnopolskich kon-

kursach literackich, festiwalach filmowych i olimpiadach przedmiotowych.
W ramach programu uczniowie:
 zdobywają wiedzę praktyczną, uczestnicząc w warsztatach filmoznawczodziennikarskich oraz aktorskich organizowanych we współpracy z wydziałem humanistycznym UJK w Kielcach i wydziałem filozofii KUL w Lublinie
 poznają klasykę światowego kina w ramach Artystycznego Klubu Filmowego
 poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną w ramach ogólnopolskiego projektu Filmoteka Szkolna

** Ze świadectwa punktowany jest język obcy obowiązkowy, z którego kandydat uzyskał wyższą ocenę.
Drugi język obcy do wyboru: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. włoski będzie nauczany w zakresie rozszerzonym pod warunkiem, że jego wybór zadeklaruje co najmniej 12 uczniów.
W przeciwnym razie oferujemy naukę wybranego języka na poziomie podstawowym.

