
OFERTA EDUKACYJNA 
 

Klasa 16 osobowa, w tym grupy rozszerzeń:  

 

Grupa A - język polski, historia, (WOS lub język obcy) 
 

Grupa B - biologia, chemia, (matematyka lub język obcy) 
                      

Grupa C -  matematyka, fizyka, (informatyka lub język obcy) 

 

Grupa D -  geografia, dwa języki obce (j. angielski, j. niemiecki lub j. hiszpański) 

 

 

  
1. Szkoła zapewnia korzystną dla ucznia organizację nauczania przedmiotów 

rozszerzonych. Każdy uczeń może wybrać 2-3 główne przedmioty na poziomie 

rozszerzonym oraz przedmioty dodatkowe.  

2. Po klasie pierwszej uczeń może dokonać weryfikacji wyboru przedmiotów 

rozszerzonych.  
3. Zapewniamy bardzo dobre przygotowanie do matury zarówno uczniom bardzo 

zdolnym, jak i tym, którzy osiągają średnie wyniki. 

4. Wszystkim uczniom zapewniamy skuteczne nauczanie języków obcych: 

 każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych nowożytnych: języka 

angielskiego oraz języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego, 

 w sytuacjach wyjątkowych umożliwiamy naukę trzech języków obcych 

nowożytnych. 

5. Zajęcia sportowe do wyboru (karate, badminton, taniec, pływanie, gry zespołowe, 

aktywne formy turystyki – kajakarstwo, narciarstwo i inne, siłownia). 

6. Wycieczki klasowe, białe szkoły, spotkania z ciekawymi ludźmi. 

 

 

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ KATOLICKĄ. 

TROSZCZYMY SIĘ O ROZWÓJ KULTURALNY  

I DUCHOWY NASZYCH UCZNIÓW. 

 
 Umożliwiamy uczestnictwo we Mszy św. z okazji uroczystości szkolnych oraz w święta 

kościelne przypadające w dni nauki szkolnej. 

 Uczniowie uczestniczą w szkolnych spotkaniach formacyjnych. 

 W Wielkim Poście organizujemy nabożeństwa Drogi Krzyżowej. 

 Systematycznie uczestniczymy z naszymi uczniami w wartościowych spektaklach, 

filmach, lekcjach muzealnych. 

 Zapewniamy duchową formację poprzez chrześcijański styl przeżywania codzienności i 

świąt. 

 W gronie naszych uczniów spotkasz wielu młodych chrześcijan żyjących na co dzień 

swoją wiarą i razem z nimi będziesz mógł wzrastać do pełni życia chrześcijańskiego. 

 Wartościowe wyjazdy grupowe, typu: Częstochowa, Lednica, Chrześcijańskie Spotkania 

Młodych, Diecezjalne Dni Młodych 



NASZE ATUTY: 

 
 dobrane środowisko uczniów i rodzinna atmosfera, 

 mądrzy, wymagający i troskliwi nauczyciele, 

 część zajęć prowadzona przez nauczycieli akademickich, 

 troska o dobre wychowanie w duchu zasad chrześcijańskich, 

 umiejętność pracy z uczniami osiągającymi zarówno bardzo dobre jak i przeciętne wyniki 

nauczania. 

 Innowacje w szkole:  

o dziennik elektroniczny,  

o multimedia – projektor lub telewizor LED w każdej sali, nagłośnienie, wizualizer, 

odtwarzacze mp3, dyktafon, profesjonalny sprzęt fotograficzny 

o biofeedback –terapia wspomagająca koncentrację  

o bogate pomoce dydaktyczne z wielu dziedzin – chemia, biologia, fizyka, geografia i 

inne 

o wyposażenie sali wypoczynkowej w kanapy, stół do piłkarzyków i Air Hockeya 

(pot. Cymbergaj) 

o sala instrumentalna, w której każdy w wolnym czasie może spróbować swoich sił 

gry na gitarze elektrycznej, basowej, klawiszach lub perkusji,  

o możliwość bezpłatnej organizacji zajęć z robotyki lub druku 3D 

o indywidualne laptopy dla każdego ucznia informatyki wyposażone w 

zaawansowane narzędzia graficzne - „CorelDRAW Graphics Suite X8”  

 

 

NASI UCZNIOWIE: 

 
 dostają się na prestiżowe uczelnie wyższe, 

 uczestniczą w życiu liturgicznym Kościoła, 

 zazwyczaj lubią swoją Szkołę, 

 mają różne podejście do nauki: jedni uczą się systematycznie, inni przed sprawdzianem, a 

jeszcze inni dopiero przed maturą, 

 osiągają sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach, a gdy im się nie udaje za 

pierwszym razem - próbują po raz drugi i trzeci..., 

 zazwyczaj są kulturalni i dobrze wychowani. 

 

 

Zapraszamy !!! 

 


