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PROJEKTY

JEDNA SZKOŁA,
W

IELE M
OŻLIW

OŚCI

W
SPÓŁPRACA

ŚNIADK E

-praca m
etodą odwróconego nauczania

m
iałe rozw

iązania

ow
oczesna baza

dydaktyczna
- iPady, specjalistyczne pracownie,

studio fotograficzne, siłownia

nnow
acyjność

 nauczania
- warsztaty językowe, projekty unijne,

potyczki prawne, akadem
ickie spotkania

naukowe

trakcyjna oferta
 zajęć dodatkow

ych
- koła zainteresowań, a wśród nich:
Kawiarenka Literacko-Teatralna

  "To i Owo", Fotoś

om
ow

a atm
osfera

- sm
aczne obiady w szkolnej jadalni, 

 relaks w strefie ucznia

fektyw
ne nauczanie

- akadem
icka przyszłość w zasięgu ręki

reatyw
na społeczność

- wspólnie tworzym
y nową jakość 

w szkolnej przestrzeni



EDUKACJA EKOLOGICZNA

OBOW
IĄZKOW

E ZAJĘCIA 
UZUPEŁNIAJĄCE:

KLASA 
JĘZYKOW

A-BIZNESOW
A

Drugi język do wyboru:                 
     niem

iecki              lub  hiszpański
Drugi język do wyboru:                 

     niem
iecki              lub  hiszpański

Drugi język do wyboru:                 
     niem

iecki              lub  hiszpański

SPECJALNOŚĆ
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA

- będziesz uczył się przedmiotów przyrodniczych w specjalistycznym 
   laboratorium fizyczno-chemicznych oraz w Zielonej Pracowni

- będziesz realizował projekty na uczelniach medycznych

- przygotujesz się do studiów na kierunkach medycznych 
   i biomedycznych.

- zdobędziesz wiedzę z zakresu ochrony zdrowia , 
   profilaktyki  chorób  i diagnostyki laboratoryjnej

KLASA
 PRAW

NICZO-
DZIENNIKARSKA

SPECJALNOŚĆ
BIOLOGICZNO-CHEM

ICZNA

- będziesz uczył się języków obcych w specjalistycznej 
pracowni  językowej z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii

KLASA EKO-LOGICZNA

OPIS SPECJALNOŚCI:

RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY

HISTORIA ARCHITEKTURY

OBOW
IĄZKOW

E ZAJĘCIA 
UZUPEŁNIAJĄCE:

        I URBANISTYKI

(blok zajęć prowadzonych przez nauczycieli akadem
ickich 

"Politechniki Krakowskiej.

- przygotujesz się do studiów z wykładowym językiem 
angielskimjęzyk angielski 

język hiszpański lub geografia

OPIS PROFILU:

- weźmiesz udział w międzynarodowych projektach 
językowych  i wycieczkach zagranicznych

ROZSZERZENIA: 

OPIS PROFILU:
- nauczysz się interpretować akty prawne
- dowiesz się,  jak działa wymiar sprawiedliwości
- pozbędziesz się niepewności przed przemówieniami publicznymi
- będziesz pracował z dziennikarzami prasowymi i radiowymi
- nauczysz się prowadzić gazetę i audycję radiową
- poznasz pracę adwokata, sędziego i radcy prawnego
- będziesz uczestniczył w warsztatach filmowo-fotograficznych                  
   w specjalistycznym studio

ROZSZERZENIA :
język polski
historia lub w

iedza o społeczeństw
ie

- poznasz podstawy projektowania elementów 
  i obiektów architektury 
- poznasz techniki grafiki komputerowej i cyfrowego projektowania    
  przestrzennego
- zdobędziesz wiedzę z zakresu historii sztuki oraz geografii 
  przestrzennej obszarów zurbanizowanych

OPIS SPECJALNOŚCI:
- rozwiniesz wyobraźnię przestrzenną

(60 godz. w cyklu)

ROZSZERZENIA :
biologia
chem

ia
m

atem
atyka

geografia

ROZSZERZENIA :

EDUKACJA PRAW
NA

REDUKACJA M
EDIALNA

RETORYKA

OBOW
IĄZKOW

E ZAJĘCIA 
UZUPEŁNIAJĄCE:

(60 godz. w cyklu)

(60 godz. w cyklu)

(30 godz. w cyklu )

Dodatkow
o m

ożliw
ość zdobycia um

iejętności
  w

 szkolnym
 kole fotograficznym

 "Fotoś" 
oraz ze Szkołą Fotograficzną "Fotoedukacja".

( 60 godz. w cyklu)

(60 godz. w cyklu)

BIZNES I ZARZĄDZENIE

JĘZYK BIZNESU I KOM
UNIKACJA

M
IĘDZYKULTUROW

A

FINANSE W
 FIRM

IE

OBOW
IĄZKOW

E ZAJĘCIA 
UZUPEŁNIAJĄCE:

Dodatkow
o certyfikow

any
 kurs pierw

szej pom
ocy.

(blok zajęć prowadzonych przez nauczycieli akadem
ickich 

"Politechniki Krakowskiej.

Dodatkow
o certyfikow

any kurs  
"Kształtow

anie przestrzeni"
 realizow

any w
e w

spółpracy 
ze Stow

arzyszeniem
 Architektów

 Polskich.

(30 godz. w cyklu)

Zajęcia dodatkow
e przygotow

ujące do 
egzam

inów
 Cam

bridge (FCE, CAE, CPE) 
oraz egzam

inu
 z języka hiszpańskiego DELE Escolar.

M
ożliwość nauki języka szwedzkiego!


