
 

PROPONOWANE   KLASY   W   ROKU   SZKOLNYM   2022/2023 

SYMBOL ODDZ. 
LICZBA 
ODDZ. 

PRZEDMIOTY 
ROZSZERZONE 

PRZEDMIOTY 
PRZELICZANE 
NA PUNKTY 

DRUGI JĘZYK OBCY 

DO WYBORU 

1A 
ekonomiczna 

profil matematyczno- 
geograficzno-językowy 

1 

matematyka  
geografia 

język angielski 

język polski 

matematyka 

geografia 
język obcy 

 

język rosyjski/ 

język niemiecki 

1B 

humanistyczna 
profil teatrologiczno-

filmoznawczy 

1 

język polski 

historia 
język angielski 

język polski 

matematyka 

historia 
język obcy 

 

język hiszpański/ 
język niemiecki 

1C 

humanistyczna 
profil prawniczy 

1 

język polski 

historia 
wos 

język polski 

matematyka 

historia 
wos 

język hiszpański/ 
język niemiecki 

1D 

medyczna 
profil biologiczno-

chemiczny 

1 
biologia 
chemia 

język polski 

matematyka 

biologia 
chemia 

 

język hiszpański/ 

język niemiecki 

1E1 

politechniczna 
profil matematyczno-

fizyczny 

0,5 
matematyka 

fizyka 

język polski 

matematyka 

fizyka 
język obcy 

 

język rosyjski/ 

język niemiecki 

1E2 

politechniczna 
profil matematyczno-

informatyczny 

0,5 
matematyka 
informatyka 

język polski 

matematyka 

informatyka 
język obcy 

 

język rosyjski/ 

język niemiecki 

 

 Uwaga!  

 Język angielski:  język wiodący (3 h w tygodniu w 1. klasie), kontynuacja nauki z lat poprzednich. 

 Drugi język obcy (2 h w tygodniu): język hiszpański od podstaw lub kontynuacja, język rosyjski – 

od podstaw, język niemiecki - kontynuacja. 

 O utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej. 

 W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba 

punktów uzyskanych w czasie rekrutacji.  



WYDARZENIA 

Rajd integracyjny, Dzień Patronki, Dzień Języków Obcych, Dzień św. Patryka, Dzień wolontariatu, InFizMania, 

Dzień sportu, wieczory planszówkowe, konkurs pieśni patriotycznej, wieczorek poetycki, koncerty koła 

muzycznego, kursy pierwszej pomocy, turniej piłki siatkowej, wymiana z Ukrainą, Dzień Tolerancji, konkursy 

fotograficzne, filmowe, literackie, PoMocne śniadania, wspólne kolędowanie, Dni kariery, akcje charytatywne, 

koła wolontariatu, imprezy organizowane przez samorząd uczniowski (fb:@SU12LO), bal maskowy, karaoke, 

walentynki, wolny wieszak, projekt mural, Dzień tańca, Festiwal Filmów Grozy Filmsteria. 

 

WYPOSAŻENIE 

Nowe boisko do siatkówki i koszykówki, zewnętrzna hala sportowa, stół do tenisa stołowego, klimatyzacja, 

Skwerek Marii (teren zielony wokół szkoły i siłownia plenerowa ), kącik relaksu, szkolny bar „Kwadrans”(fb: 

kwadrans), dwa laboratoria komputerowe, nowoczesny sprzęt pierwszej pomocy, przyjazny gabinet 

psychologa/pedagoga(fb:pomocw12L.O.), bookcrossing, projektory, tablice multimedialne, interaktywne 

monitory dotykowe, monitory informacyjne na korytarzach, zaplecze muzyczne (nagłośnienie oraz perkusja, 3 

gitary z piecami, pianino cyfrowe), sala muzyczna (profesjonalnie wytłumiona za pomocą paneli akustycznych), 

sala teatralna (scena, kurtyna, reflektory, garderoba, nowe pianino) 


