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Przedmioty punktowane
w trakcie rekrutacji
język polski,
matematyka,
historia lub wos
język obcy

Preferowane kierunki studiów
filologia polska i inne kierunki
filologiczne, prawo, dziennikarstwo
i komunikacja społeczna, politologia,
historia, stosunki międzynarodowe,
europeistyka, kulturoznawstwo,
psychologia

Program tej klasy skierowany jest do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, którzy poprzez udział
w wykładach na wyższych uczelniach, a także w ramach szkolnych warsztatów będą mogli rozwijać swoje szczególne
uzdolnienia.
Współpracujemy z uczelniami wyższymi - młodzież może poszerzać wiedzę w ramach wykładów organizowanych
przez przedstawicieli Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej. Dla osób zainteresowanych edukacją dziennikarską,
filmową czy teatralną organizujemy zajęcia przy współpracy wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Uczniowie tej klasy chętnie biorą udział w wycieczkach tematycznych, warsztatach, zwiedzają redakcje prasowe i TV.
Zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami młodzieży, istnieje możliwość współpracy z kinem studyjnym czy lokalną
telewizją.
Dla uczniów, którzy chcą studiować prawo i rozwijać w tym kierunku swoje zainteresowania, przygotowaliśmy
także ciekawą ofertę. Młodzież może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, które będą prowadzone przez wykładowców
wyższych uczelni .
Na większość studiów lingwistycznych wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego, dlatego proponujemy
dodatkowe spotkania w tym języku. Nauczyciele języka angielskiego wcielają w życie ciekawe projekty i programy:
Program międzynarodowy oparty na wymianie młodzieży i współpracy szkół .
Projekty ‘e- Twinning, „EnterYourFuture”, „WorldTalks” z udziałem studentów z różnych krajów świata;
Przeglądy teatralne, w których nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w województwie.
Jesteśmy również pomysłodawcami i organizatorami Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej dla gimnazjalistów
„Face the Music”.
Mocną stroną naszej szkoły, nauczycieli i młodzieży klas humanistycznych, są wysokie lokaty w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych(rok szkolny 2015/2016 , 2016/2017 Finaliści Olimpiady Filozoficznej na etapie centralnym,
2017/2018 uzyskanie rekomendacji dla dwóch uczniów do etapu centralnego oraz Olimpiada Języka Angielskiego – etap
centralny, dwoje uczniów zostało finalistami na szczeblu wojewódzkim Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz
Olimpiady Historycznej i na etapie rejonowym Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym). W roku szkolnym 2016/2017
uczennica została laureatką Olimpiady Historycznej i na etapie wojewódzkim olimpiady tematycznej „Losy Żołnierza Dzieje
Oręża Polskiego”. W roku 2017/2018 uczennica została laureatką Olimpiady Historycznej na szczeblu wojewódzkim .
Młodzież naszej szkoły to ludzie kreatywni, otwarci i spontaniczni, chętnie rozwijają swoje pasje artystyczne.
W ramach koła artystycznego przygotowujemy uroczystości szkolne i lokalne: przedstawienia teatralne (w języku polskim
i angielskim), widowiska słowno – muzyczne. W szkole działa Klub Młodych Twórców .
Klasa, którą proponujemy daje wszechstronne i praktyczne, dostosowane do wymogów współczesności,
przygotowanie, pozwalające na podjęcie różnorodnych studiów: filologia polska, filologia angielska, prawo, historia,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, kulturoznawstwo,
pedagogika, psychologia, socjologia, administracja.

