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Klasa

rozszerzenie:
matematyka-geografia
j. angielski / wos /*

Przedmioty punktowane
w trakcie rekrutacji

język polski,
matematyka,
geografia ,
język obcy

Preferowane kierunki studiów

administracja, prawo , turystyka i rekreacja ,
hotelarstwo, bezpieczeństwo narodowe,
bezpieczeństwo wewnętrzne, gospodarka
przestrzenna, socjologia, psychologia, pedagogika,
dziennikarstwo, archiwistyka, , geografia, polityka
społeczna

Ta klasa jest propozycją dla Ciebie jeżeli interesuje Cię różnorodność i wielokulturowość współczesnego świata.
W rozszerzonym zakresie poznawać będziesz zagadnienia z zakresu geografii, nauk społecznych, politycznych, wiedzy o
Unii Europejskiej oraz prawa. Swoją wiedzę sprawdzisz w konkursach i olimpiadach m.in. Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i
Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Geograficznej. Swoje zainteresowania będziesz mógł rozwijać dzięki kołom
zainteresowań, wycieczkom tematycznym krajowym i zagranicznym
Na zajęciach wos-u zapoznasz się z zasadami porządku prawnego w Polsce , funkcjonowaniem samorządu , Unii
Europejskiej , zagadnieniami praw człowieka . Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w obserwacjach rozpraw w Sądzie
Rejonowym w Łukowie , sesjach Rady Miasta oraz spotkaniach z prawnikami .
Język angielski przeciera dziś szlaki we wszystkich rejonach świata, dlatego też nauka języka jest dodatkowym atutem przy
wyborze tego rozszerzenia.
Nauczyciele języka angielskiego wcielają w życie ciekawe projekty i programy:
1.
Program międzynarodowy oparty na wymianie młodzieży i współpracy szkół (w ubiegłym roku szkolnym gościliśmy
młodzież z Litwy realizując projekt „How we celebrate”);
2.
Projekty ‘e- Twinning, „Enter Your Future”, „WorldTalks” z udziałem studentów z różnych krajów świata;
3.
Przeglądy teatralne, w których nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w województwie.
4.
Jesteśmy również pomysłodawcami i organizatorami Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej dla
gimnazjalistów „Face the Music”.
Geografia i wiedza o społeczeństwie to przedmioty chętnie wybierane na egzaminie maturalnym. Korelacja obu przedmiotów
w zakresie rozszerzonym daje możliwość studiowania na wielu kierunkach uczelni cywilnych i wojskowych, m.in.: prawo,
administracja, psychologia, pedagogika, politologia, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, europeistyka, geografia,
turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe ,a także
ekonomia i zarządzanie .
Dołącz do Nas
Obowiązkowe są przedmioty :matematyka, geografia natomiast od II klasy uczeń ma do wyboru uczestnictwo w zajęciach z j.
angielskiego lub wos-u .

