WYKAZ PROFILI KLAS
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rozszerzenia (2 do 3)
ODDZIAŁY

POLITECHNICZNY

MEDYCZNO SPOŁECZNY

HUMANISTYCZNO
- PRAWNICZY

LINGWISTYCZNY

ILOŚĆ
MIEJSC

przedmioty punktowane
przy rekrutacji

PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE






j. polski,
matematyka,
j. angielski,
chemia lub fizyka

JĘZYK ANGIELSKI*,
MATEMATYKA,
FIZYKA LUB CHEMIA






j. polski,
matematyka,
j. angielski,
biologia lub chemia
lub historia

JĘZYK ANGIELSKI*,
BIOLOGIA,
CHEMIA LUB HISTORIA

22






j. angielski,
j. polski,
matematyka,
historia lub geografia

JĘZYK ANGIELSKI*,
JĘZYK POLSKI,
HISTORIA LUB
GEOGRAFIA

22






j. polski,
matematyka,
j. angielski,
drugi j. obcy

JĘZYK ANGIELSKI*,
JĘZYK POLSKI, JĘZYK
NIEMIECKI LUB
HISZPAŃSKI,
GEOGRAFIA LUB
HISTORIA

22

22

 JĘZYK ANGIELSKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM OBOWIĄZKOWO WE WSZYSTKICH
ODZIAŁACH, POZOSTAŁE PRZEDMIOTY DO WYBORU W RAMACH WYBRANEGO ODDZIAŁU

OPIS PROFILI KLAS
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

KLASA O PROFILU POLITECHNICZNYM adresowana jest do uczniów o szczególnych
zainteresowaniach naukami ścisłymi. W klasie w zakresie rozszerzonym realizowane są:
matematyka, język angielski i opcjonalnie fizyka lub chemia. Do dyspozycji naszych uczniów
oddajemy nowocześnie wyposażone pracownie. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia
w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych, mają również możliwość udziału
w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii PG, gdzie korzystając z doskonałego
wyposażenia uczelni, poznają niezwykły świat chemii oraz przekonują się, że nauka tego
przedmiotu jest fascynująca, pożyteczna oraz bardzo przyjemna. Nauka w profilu
politechniczno - biotechnicznym sprzyja korelacji różnych dziedzin wiedzy, eksponuje ścisły
opis zjawisk podczas nauki przedmiotów przyrodniczych, pozwala na dokładniejsze omawianie
procesu rozwoju nauki i techniki. Język angielski nauczany w zakresie rozszerzonym daje
większe szanse na doskonałe odnalezienie się we współczesnym świecie techniki.
Jako absolwent uczeń ma możliwość wyboru wielu kierunków studiów, m.in.: architektura,
gospodarka przestrzenna, biotechnologia, chemia, chemia budowlana, inżynieria
materiałowa, korozja, technologia chemiczna, zielone technologie i monitoring, automatyka,
cybernetyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria biomedyczna,
inżynieria danych, automatyka, robotyka i systemy sterowania.
KLASA O PROFILU MEDYCZNO - SPOŁECZNYM jest dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą
z kierunkami przyrodniczymi, medycznymi i społecznymi. W klasie w zakresie rozszerzonym
realizowane są: język angielski i opcjonalnie biologia, chemia lub historia. Do dyspozycji
uczniów oddajemy świetnie wyposażone pracownie oraz zapewniamy doskonale
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia
w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych, mają również możliwość udziału
w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii PG, gdzie korzystając z doskonałego
wyposażenia uczelni, poznają niezwykły świat chemii oraz przekonują się, że nauka tego
przedmiotu jest fascynująca, pożyteczna oraz bardzo przyjemna. Język angielski nauczany
w zakresie rozszerzonym daje większe szanse na doskonałe odnalezienie się we współczesnym
świecie.
Jako absolwent uczeń ma możliwość wyboru wielu kierunków studiów, m.in.:
biologia, biologia medyczna, genetyka i biologia eksperymentalna, ochrona zasobów
przyrodniczych, ochrona środowiska, akwakultura - biznes i technologia, geografia fizyczna
z geoinformacją, gospodarka przestrzenna, gospodarka wodna i ochrona zasobów
wód, oceanografia, oraz studia medyczne tj. lekarskie, lekarsko-dentystyczne, farmacja ,
analityka medyczna, psychologia zdrowia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo
medyczne, elektroradiologia, techniki dentystyczne, dietetyka, zdrowie publiczne –
zarządzanie w służbie zdrowia, zdrowie środowiskowe.

KLASA O PROFILU HUMANISTYCZNO - PRAWNICZYM jest dobrą propozycją dla uczniów
o zainteresowaniach humanistycznych. Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez
udział w zajęciach koła historycznego, spotkaniach z politykami, udziale w rozprawach
sądowych czy zajęciach z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Jako
absolwent klasy humanistyczno - prawniczej, młody człowiek jest przygotowany do
studiowania na następujących kierunkach: polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo, filologie
obce, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, dyplomacja, dziennikarstwo
i komunikacja społeczna, filozofia, pedagogika, praca socjalna, psychologia, socjologia,
administracja, kryminologia, podatki i doradztwo podatkowe, prawo, prawo
w administracji i gospodarce.

KLASA O PROFILU LINGWISTYCZNYM jest skierowana do uczniów chcących rozwijać
zainteresowania i zdolności językowe i humanistyczne, oraz medialne. Uczniowie tej klasy
mogą doskonalić wszystkie sprawności językowe w oparciu o aktywizujące metody nauczania,
pracować w grupach dobranych pod względem stopnia zaawansowania. Zdobywają również
wiedzę w zakresie literatury, kultury i historii danego obszaru językowego. Absolwenci tego
profilu przygotowani są do studiów na kierunkach filologicznych, językoznawstwie,
kulturoznawstwie, europeistyki, dziennikarstwa, lingwistyce stosowanej oraz na kierunkach
związanych z turystyką i hotelarstwem.

