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„ M I C K I E W I C Z ”  O F E R U J E :

NASZA SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z WYDZIAŁEM SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK W BEŁCHATOWIE
I UNIWERSYTETEM ŁÓDZKIM

zajęcia dodatkowe ze wszystkich przedmiotów

egzaminacyjnych  

warsztaty i koła zainteresowań:  koło wokalne, teatralne,

językowe, dziennikarskie, wolontariatu i inne         

warsztaty językowe z obcokrajowcami      

e-Twinning – platformę współpracy z europejską

społecznością szkolną

wymianę młodzieży z węgierskim miastem partnerskim

Csongrad  

nowoczesne pracownie wyposażone w projektory,

ekrany, tablice multimedialne    

realizację projektów z wykorzystaniem technologii

informacyjno-komunikacyjnej

ciekawe imprezy szkolne, środowiskowe, konkursy

opiekę pielęgniarki    

stołówkę szkolną, sklepik

bogatą bazę sportową, wielofunkcyjne boiska, siłownię

udział w wykładach organizowanych przez uczelnie

wyższe w Łodzi, Częstochowie, Piotrkowie Trybunalskim



I  A - KLASA SPORTOWA /
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

klasa z kilkuletnią tradycją i sukcesami
zwiększona liczba zajęć wychowania
fizycznego tygodniowo
treningi prowadzone przez
wykwalifikowanych trenerów
posiadających licencję UEFA
bogata baza sportowa: sale gimnastyczne,
wielofunkcyjne boiska, siłownia 
przygotowanie do studiów na kierunkach:
wychowanie fizyczne, fizjoterapia, ratownik
medyczny

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
JĘZYK ANGIELSKI, BIOLOGIA, GEOGRAFIA

I  B - KLASA PSYCHOLOGICZNO-
SPOŁECZNA (INTEGRACYJNA)

 klasa z kilkuletnią tradycją, ciesząca się
dużą popularnością     
poznanie wybranych zagadnień 

przygotowanie do studiów na kierunkach:
psychologia, pedagogika, historia
dziennikarstwo i politologia 

z psychologii i pedagogiki

lub w szkole policealnej na kierunkach:
opiekun lub asystent osoby starszej 
czy niepełnosprawnej
 

realizacja projektów  językowych, wymiana
młodzieży z partnerskim miastem Csongrad
spotkania z artystami, lokalnymi twórcami
kultury
realizacja innowacji pedagogicznej "Młodzi
i twórczy"  z zakresu edukacji teatralnej,
poznanie specyfiki twórczości teatralnej,
historii teatru, przygotowanie do głębszego
odbioru dzieł kultury
przygotowanie do studiów na kierunkach:
filologia polska, filologie obce, historia,
prawo, pedagogika

1 C - KLASA 
HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

1 D - KLASA 
INFORMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

rozwijanie umiejętności projektowania

poznawanie zasad projektowania grafiki
interaktywnej z animacjami oraz obróbki
fotografii cyfrowej
innowacja pedagogicznej 

wyjazdy, wycieczki, spływy kajakowe, 

przygotowanie do studiów na kierunkach:
informatyka, grafika komputerowa,
turystyka, geografia

    i przetwarzania obrazów cyfrowych

z zakresu turystyki regionalnej

rajdy rowerowe, białe i zielone szkoły

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK POLSKI, HISTORIA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: 
JĘZYK ANGIELSKI, GEOGRAFIA, INFORMATYKA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: JĘZYK ANGIELSKI,
JĘZYK POLSKI, HISTORIA

1 E - KLASA 
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: 
JĘZYK ANGIELSKI, BIOLOGIA, CHEMIA

warsztaty ze specjalistami z zakresu
ratownictwa, opieki zdrowotnej  
dodatkowe szkolenia z pierwszej

udział w zawodach i konkursach 

przygotowanie do studiów na kierunkach:

pomocy przedmedycznej

pierwszej pomocy

medycyna, pielęgniarstwo, ratownictwo
medyczne, fizjoterapia


