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Myśl kreatywnie, działaj wspólnie, znajdź własną drogę!
Pomogą Ci w tym podczas zajęć lekcyjnych nasi przewodnicy po świecie wiedzy. Dzięki nam
możesz uczestniczyć w projektach własnych I Liceum (np. Genialnej Jedynce, Powiatowej
Olimpiadzie Humanistycznej, grać w spektaklach teatralnych, brać udział w koncertach) oraz
międzynarodowych (np. wymiana młodzieży z Anglią, Irlandią, Hiszpanią, Finlandią,
Niemcami i Izraelem oraz zagraniczne wycieczki), korzystać z zajęć na wyższych
uczelniach wrocławskich i słuchać wykładów prowadzonych w naszej szkole przez kadrę
akademicką w ramach projektu Klasa Akademicka.
Nasza baza? Doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe, w tym oddane do użytku
w bieżącym roku szkolnym najnowocześniejsze laboratorium chemiczne i pracownia
biologiczna, sala gimnastyczna i boisko wielofunkcyjne, idealne warunki dla rozwoju
intelektualnego i fizycznego!
W naszym liceum możesz realizować od dwóch do czterech przedmiotów na poziomie
rozszerzonym spośród następujących: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,
matematyka, fizyka, informatyka, geografia, biologia, chemia, język angielski, język niemiecki,
język rosyjski. Dodatkowo realizowane są zajęcia

uzupełniające z następujących

przedmiotów: elementy prawa i dyplomacji, język niemiecki w biznesie, warsztaty filozoficzne
lub filmowe, zajęcia z architektury, analiza matematyczna, AutoCAD, grafika komputerowa,
ochrona środowiska, ratownictwo przedmedyczne, fizyka w medycynie, język angielski
w medycynie. Przedmioty rozszerzone oraz zajęcia uzupełniające realizowane są
w oddziałach klasowych lub międzyoddziałowych pod warunkiem uczestnictwa
w nich minimum 21 uczniów.

Kierunki kształcenia w ramach klas akademickich:
Klasa A: HUMANISTYCZNA – SZTUKI PIĘKNE I MEDIA
Propozycja dla młodzieży zainteresowanej kierunkami
artystycznymi, studiami lingwistycznymi, historią,
kulturoznawstwem, dziennikarstwem, prawem, psychologią,
socjologią, naukami politycznymi.

Klasa B: POLITECHNICZNA
Oferta dla uczniów zainteresowanych szeroko pojętymi naukami
technicznymi i ekonomicznymi, a także geografią, geologią,
planowaniem przestrzennym, informatyką, architekturą.

Klasa C: BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
Dla kogo? Dla przyszłych studentów medycyny, stomatologii, farmacji,
weterynarii, analityki medycznej, biotechnologii, szeroko rozumianych nauk
przyrodniczych i chemicznych.

Klasa D: BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
Dedykowane przyszłym studentom medycyny, stomatologii, farmacji,
szeroko rozumianych nauk przyrodniczych i chemicznych.

Klasa E: LINGWISTYCZNA Z ELEMENTAMI PRAWA I DYPLOMACJI
Dla przyszłych studentów prawa, nauk politycznych i społecznych,
stosunków międzynarodowych,
studiów lingwistycznych, historycznych, administracyjnych.

Język angielski obowiązkowy dla wszystkich klas; drugi język obcy (do wyboru): niemiecki,
rosyjski, francuski.
Przyjdź i przekonaj się, że to tylko część naszej oferty dla Ciebie.
A tymczasem dodaj nas do ulubionych

