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przedmioty rozszerzone realizowane w grupach międzyoddziałowych
zajęcia dodatkowe ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych
warsztaty i koła zainteresowań:  koło wokalne, teatralne, językowe, 

dziennikarskie i inne
język hiszpański realizowany na zajęciach dodatkowych
warsztaty językowe z obcokrajowcami i współpracę z BRITISH COUNCIL
e-Twinning – platformę współpracy z europejską społecznością szkolną
wymianę młodzieży z węgierskim miastem partnerskim Csongrad - 

ERASMUS
nowoczesne pracownie wyposażone w projektory, ekrany, tablice 

multimedialne
interesujące profile
realizację ciekawych projektów przy pomocy technologii informacyjno-

komunikacyjnej, imprez szkolnych i środowiskowych, akcji 
charytatywnych
opiekę pielęgniarską, stołówkę szkolną, sklepik

 

„MICK I EW ICZ ”  OFERUJE :

TRADYCJA,  KREATYWNOŚĆ, INNOWACJA
PRZYJAZNA ATMOSFERA

NASZA SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE 
Z WYDZIAŁEM SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK W BEŁCHATOWIE
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KLASA SPORTOWA (PIŁKARSKA)

klasa z kilkuletnią tradycją i sukcesami
2 godziny wychowania fizycznego 

codziennie, w tym 2 godziny tygodniowo 

na basenie
treningi prowadzone przez 

wykwalifikowanych trenerów 

posiadających licencję UEFA
nauka strzelania, biała szkoła z nauką 

jazdy na nartach, na snowboardzie, zajęcia 

na lodowisku, strzelnicy, siłowni
kurs pomocy przedmedycznej
bogata baza sportowa: sale gimnastyczne, 

wielofunkcyjne boiska
przygotowanie do studiów na kierunkach: 

wychowanie fizyczne, fizjoterapia, 

ratownik medyczny

NOWOŚĆ! POWSTAJE GRUPA SPORTOWA 
DLA DZIEWCZĄT

KLASA PSYCHOLOGICZNO-
SPOŁECZNA (INTEGRACYJNA *)

poznanie wybranych zagadnień                   

z  psychologii i pedagogiki
warsztaty i zajęcia z wykładowcami 
Społecznej Akademii Nauk
zajęcia w przedszkolu, w Domu Opieki 
Społecznej
elementy języka migowego
praca wolontariacka
realizowanie na poziomie rozszerzonym 

języka polskiego od klasy pierwszej,            
a od klasy drugiej możliwość wyboru 

pozostałych przedmiotów rozszerzonych 

spośród: biologia, historia, geografia,     

język obcy
przygotowanie do studiów na kierunkach: 

psychologia, pedagogika, biologia, 

dziennikarstwo i politologia lub w szkole 

policealnej na kierunkach: opiekun          

lub asystent osoby starszej                         
czy niepełnosprawnej

3 języki obce: angielski na poziomie 

rozszerzonym, niemiecki (kontynuacja        

po szkole podstawowej), hiszpański           
lub francuski od podstaw
udział w konkursach językowych, wymianie 

międzynarodowej uczniów (wymiana             

z partnerskim miastem na Węgrzech)

zajęcia w języku angielskim ze studentami   
z zagranicy podczas Tygodnia Angielskiego
spotkania z pracownikami banków, 

Rzecznikiem Praw Konsumenta itp.

zajęcia z podstaw ekonomii i bankowości

zajęcia z kultury języka i stylistyki
przygotowanie do studiów na kierunkach: 

lingwistyka, anglistyka, prawo, stosunki 
międzynarodowe, socjologia, politologia, 

ekonomia, administracja, marketing, 

zarządzanie, logistyka.

KLASA JĘZYKOWO – MENADŻERSKA KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA
Z MATEMATYKĄ

warsztaty biologiczne i chemiczne                

w nowoczesnych pracowniach
wybrane lekcje poprowadzone przez 

wykładowców ze Społecznej Akademii Nauk
wzmocniona matematyka
zajęcia terenowe, wyjazdowe
zajęcia laboratoryjne z chemii, biologii, 
ekologii
spotkania ze specjalistami z zakresu  

ochrony i promocji zdrowia
cykl zajęć „Zdrowie w naszych rękach”

przygotowanie do studiów na kierunkach: 

medycyna, biologia, biotechnologia, 

bioinżynieria, dietetyka, żywienie, zdrowie 

publiczne, ochrona środowiska, 

zarządzanie środowiskiem,
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