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Drodzy uczniowie ! 
Przed Wami pierwszy  ważny wybór. Musicie zdecydować, w jakiej 

szkole chcecie kontynuować swoją edukację. Chcąc Wam ten wybór 

ułatwić, przedstawiamy  ofertę dydaktyczną  liceum. 

 

Nasza szkoła 
Obecnie w szkole uczy się 447 uczniów. Grono pedagogiczne składa się 

z 32 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. 

Szkoła posiada 21 sal lekcyjnych oraz  pracownię komputerową, 

pracownię multimedialną, kompleks sportowy „Orlik” i salę 

gimnastyczną oraz siłownię. 

Podpisano współpracę z uczelniami wyższymi: Warszawską Akademią 

Techniczną w Warszawie oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej  

w Sopocie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i UMK w Toruniu. 

W szkole działa chór mieszany  „Collegium vocale” , Zespół taneczny 

„Negative” oraz Wolontariat i Samorząd Uczniowski. 

Uczniowie mogą korzystać z bogato wyposażonej Biblioteki Szkolnej  

z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej  

Nasze liceum to lider w przygotowaniu młodzieży do matury.  

W powiecie ma najwyższą zdawalność egzaminu maturalnego.  

Zawsze jest to około 100%. Większość absolwentów kontynuuje naukę 

na  uczelniach wyższych.   

 

Co roku najlepsi uczniowie nagradzani są stypendiami m.in.  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

Proponowane rozszerzenia  w roku szkolnym 

2022/2023 i preferowane kierunki studiów po danej klasie 
 

Klasa I A: POLITECHNICZNA – w zakresie rozszerzonym realizowana 

jest matematyka, fizyka i informatyka; nauczane języki to j. angielski  

i j. niemiecki. Przed absolwentem otwierają się perspektywy studiowania 

na politechnikach, uniwersytetach oraz uczelniach wojskowych, przede 

wszystkim: matematyki, fizyki technicznej, informatyki, geofizyki, 

inżynierii materiałowej, mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki, 

logistyki, budownictwa, architektury. 

Klasa I B: HUMANISTYCZNA – w zakresie rozszerzonym realizowane 

są:  język polski, historia, WOS;  nauczane języki to: j. angielski,  

j. niemiecki. Absolwenci klasy humanistycznej mogą w przyszłości 

studiować na kierunkach uniwersyteckich m.in. prawo, administrację, 

politologię, filologię polską, historię, kulturoznawstwo, dziennikarstwo,  

nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, socjologię czy pedagogikę 

Klasa I C: MEDYCZNA–  w zakresie rozszerzonym realizowana jest 

biologia, chemia i język angielski; nauczane języki to: j. angielski,  

j. niemiecki. Przed absolwentami klasy medycznej otwarte są perspektywy 

studiowania przede wszystkim na kierunkach medycznych, takich jak: 

lekarski, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratownictwo 

medyczne, a także pokrewnych, jak: dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, 

zdrowie publiczne czy wychowanie fizyczne. Mogą też studiować 

weterynarię, biologię, chemię, biotechnologię czy ochronę środowiska. 

Klasa I D: EKONOMICZNA – w zakresie rozszerzonym realizowana jest 

matematyka, geografia i język angielski; nauczane języki to: j. angielski  

i j. niemiecki. Absolwenci klasy uniwersyteckiej mogą studiować na 

wszystkich kierunkach ekonomicznych: zarządzanie, marketing, 

bankowość, finanse. Ponadto mogą wybrać stosunki międzynarodowe, 

gospodarkę przestrzenną, a także geografię, geologię, turystykę, logistykę, 

europeistykę czy geodezję. 

Klasa I E: UNIWERSYTECKA 
Absolwenci klasy uniwersyteckiej mogą studiować na kierunkach 

uniwersyteckich między innymi, dietetykę, psychologię, kosmetologię, 

ochrona środowiska, geologię, prawo czy architekturę krajobrazu. 
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