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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

innowacyjnośćindywidualizminspiracja
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¿Qué tal?

¡Hola!

Bonjour
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hallo

Hi!
poziom 

rozszerzony



dla Ciebie, jeśli chcesz w
przyszłości pracować z
ludźmi
 

 
 
 

Add a little bit of body text

klasa humanistyczna

dla kogo?

 Każdy z Was będzie musiał 
w ciągu swojego życia kilkukrotnie 

zmieniać swoje kwalifikacje:

wykształcenie ogólne 
to najlepszy wybór. 

 M A S Z  
W Y B Ó R

Dopiero pod koniec pierwszej
klasy dokonujesz 

WYBORU przedmiotu, 
którego chcesz się 

uczyć na poziomie rozszerzonym. 
WYBIERASZ spośród wszystkich

przedmiotów, zajęcia są
prowadzone w grupach

międzyklasowych 
 

 W pierwszej klasie WYBIERASZ rodzaj
zajęć rozwijających, MOŻESZ się w ten
sposób przygotować do świadomego 

 WYBORU drugiego rozszerzenia.

MOŻESZ zmienić WYBÓR
rozszerzenia 

w trakcie roku szkolnego
po konsultacji 

z nauczycielem i zaliczeniu
materiału.

SAM 
TWORZYSZ 

PROFIL
KLASY 



Opracowaliśmy dla Ciebie 
program innowacyjnych 

zajęć rozwijających. 
Pomożemy Ci rozwiać

wątpliwości, byś mógł w pełni
świadomie podjąć decyzję  

o wyborze drugiego rozszerzenia
pod koniec pierwszej klasy.

Autorskie 
zajęcia  rozwijające

Nie masz 
pewności, jaki

powinien być Twój
drugi przedmiot

rozszerzony.

Nie wiesz jeszcze,
czy poradzisz
sobie np.  na
rozszerzonej
matematyce.Twoje

zainteresowania
nie są w pełni

ukierunkowane.



dla Ciebie, jeśli chcesz w
przyszłości pracować z
ludźmi
 

 
 
 

NASZE KLASY
Add a little bit of body text

KLA
Add a little bit of body textAdd a little bit of body text

j. polski   historia    matematyka    biologia    geografia   WOS   
chemia    fizyka    INFORMATYKA   historia sztuki    język obcy 

(liczebność grupy:min. 12 osób)

humanistyczna biologicznajęzykowa politechniczna
język polski biologiamatematykajęzyk hiszp./niem.wybierasz 

w klasie 
pierwszej

wybierasz 
w klasie 
drugijej

wszyscy uczą się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
11 

 przedmiotów
do wyboru



więcej godzin języka polskiego
autorski program nauczania  
Scena Muzyczna - możliwość
współtworzenia szkolnego
teatru; koło historii sztuki 
 działania dziennikarskie
(radiowęzeł, szkolny YT)
debaty oksfordzkie
wyjazdy i wyjścia do kina teatru,
galerii
współpraca z uczelniami (np. UŚ,
SWPS) i instytucjami kultury 

klasa humanistycznnklasa humanistyczna
więcejeje godzin ję
autorski progra
Scena Muzyczn

nannnnaaaa
 filologia i neofilologia
prawo,
dziennikarstwo, filmoznawstwo
akademia sztuk pięknych
szkoła teatralna
psychologia
couching
public relations
human resources
nowe media
komunikacja społeczna

interesujesz się kulturą
współczesną
książki, filmy, teatr, muzyka
stanowią dla Ciebie źródło
inspiracji
jesteś komunikatywny,
otwarty, lubisz pracować w
grupie, realizować projekty
uczestniczysz w dyskusjach 
masz swoje zdanie 
chcesz rozwijać własną
kreatywność

dla kogo? co dalej? dlaczego warto?



prof. Kapelusznik:)

humanistyczna

chochoł

eksplozja
talentów

Może nie ma wśród nas wielu
matematycznych geniuszy, 
ale jeśli chodzi o  pomysłowość
jesteśmy nie do pobicia.

ten od Wyspaińskiego

tu spotkasz ciekawych ludzi



klasa językowaklasa językowa
więcej godzin języka
hiszpańskiego / niemieckiego
lekcje z nativohablantes
przygotowanie do uzyskania
międzynarodowych
certyfikatów
współpraca z instytucjami
kultury
możliwość udziału                   
 w wymianach
międzynarodowych

masz zdolności językowe
lubisz poznawać nowe kultury
wiesz, że dzisiaj znajomość
angielskiego to za mało
jesteś ciekawy świata
jesteś otwarty na to, co nowe
marzysz o podróżach
cenisz sobie kontakty 

       z ludźmi

filologia
tłumacz
stosunki międzynarodowe
consulting
dziennikarstwo
turystyka
public relations
human resources
nowe media
komunikacja społeczna

 

dla kogo? co dalej? dlaczego warto?



komentarz:)

j  zyk wa

j. hiszpanski lub j.niemiecki

zrozumiesz modne piosenki i seriale na Netflixie😊
 zamówisz tortiJę,a nie tortiLLę
dowiesz się, że (H)OLA niejedno ma imię!
nauczysz się pisać ¿ oraz ¡ z prędkością światła

Mikołaj i renifer uczą
niemieckiego w ramach
gościnnej wizyty w SP 3

ę o



klasa politechnicznaklasa politechniczna
kierunki politechniczne,
ekonomiczne
informatyka
ekonomia
finanse i rachunkowość
logistyka
zarządzanie
marketing
architektura
mechanika, automatyka
budownictwo

więcej godzin matematyki
korzystanie z nowoczesnych
metod nauczania, np. geogebra
wykłady i wycieczki edukacyjne,
np. do Parku Nauki w Ostrawie
współpraca z Politechniką
Śląską, Uniwersytetem Śląskim,
Uniwersytetem Ekonomicznym
udział w konkursach: Kangur,
Mat Pret, Matematyka bez
granic, Diamentowy Indeks,
Europejski konkurs Statystyczny

masz matematyczne zdolności
lubisz rozwiązywanie
logicznych problemów
interesujesz się ekonomią i
prawami rynku
świat liczb nie ma przed Tobą
tajemnic
komputer nie służy Ci jedynie
do grania 
chcesz z głową planować,
kontrolować i zarządzać

dla kogo?dla kogo? co dalejeje ?co dalej? dlaczzego warto?dlaczego warto?



politechnicznaa
przyszli inżynierowie

przy pracy



medycyna
stomatologia
rehabilitacja
fizjoterapia
farmacja
psychologia
kosmetologia
biotechnologia
biochemia
weterynaria
dietetyka
oceanografia

klasa biologicznaklasa biologiczna
więcej godzin biologii
aktywne formy nauczania  
zajęcia laboratoryjne                     
 i obserwacje mikroskopowe
doświadczenia chemiczne
konkursy i olimpiady, np.
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
wyjazdy i wycieczki
przedmiotowe
udział w wykładach 
nauka o klimacie i edukacja
globalna 

interesujesz się otaczającym
Cię  światem
chcesz odkrywać tajemnice
ludzkiego ciała
kochasz faunę i florę
 dbasz o swoje zdrowie
myślisz ekologicznie i leży Ci na
sercu dobro naszej planety
masz zadatki na młodego
naukowca i badacza
lubisz eksperymenty                   
 i doświadczenia

dla kogo? co dalej? dlaczego warto?



bi   logicznai l

Ginkgo biloba

małe bum

piknik czy lekcja?



warsztaty 
aktywności 
twórczej

W każdej klasie pierwszej 
proponujemy Wam unikalny cykl

warsztatów, dzięki którym
rozbudzamy Waszą kreatywność. 

Kręcimy filmy, przygotowujemy etiudy
teatralne, wykorzystujemy twórczo najnowszą
technologię i... najzwyklejszy ołówek. A także
poznajemy swoje mocne strony dzięki
projektowej pracy w grupach i zajęciom
motywacyjnym.



ile punktów
dostałeś, tyle jest

 w dzienniku
 

masz pełną kontrolę 
nad swoją średnią 

po każdej uzyskanej 
ocenie cząstkowej

 
 

 

punktowy 
system 

oceniania

czytelny
sprawiedliwy  
motywujący

35% 
na 

zaliczenie

żadnych 
przykrych

niespodzianek

dziennik 
elektroniczny 

LIBRUS



Do szkoły łatwo dojechać komunikacją
miejską z każdej dzielnicy Rudy, 

ale także z Zabrza, Bytomia 
czy Chorzowa.  

 

Można również wybrać
pociąg, 

z którego korzystamy,
wyjeżdżając klasowo 

do kin, teatrów, galerii.

39    118    146 147   155    230



Część zajęć odbywa się 
w grupach międzyoddziałowych, 

dzięki czemu mamy plan, w którym

 większość lekcji kończy się o 14:00, 
  nieliczne o 14:50

Macie zatem czas na rozwijanie Waszych pasjiMacie zatem czas na rozwijiji anie Waszych pasjsjs i



sama zachęcam młodszą siostrę do wybrania
się tutaj, ponieważ bardzo dobrym jest wybór

drugiego rozszerzenia, niezależnie 
od pierwszego, co moim zdaniem jest

pomysłem niekonwencjonalnym, a zarazem
pomocnym dla uczniów z szerokim spektrum

przedmiotów, którymi są zainteresowani,  
nie potrafią zidentyfikować jako ścisłowiec 

czy humanista. 

polecam to liceum (...)większość osób,
które znam, miałaby blisko dojazd (...)

punkty zamiast ocen są bardziej
sprawiedliwe, tym samym warto starać

się o każdy jeden. Nauczyciele, którzy nas
uczą, są bardzo mili i wyrozumiali. Dobrze
nas traktują (...), nie wywyższają się, mimo

że są osobami dorosłymi 
z wykształceniem* 😉😉

lokalizacja jest bardzo dobra, ponieważ
przystanki autobusowe są niedaleko. 

W szkole panuje fajna atmosfera,
spotkałam w niej bardzo przyjaznych

ludzi. Nauczyciele są pomocni. Kończąc
lekcje maksymalnie o godzinie 14:50 mam

sporo czasu po szkole. 

w naszej szkole działa system punktowego
oceniania. Szkoła jest wyposażona 
w nowoczesny sprzęt. Nauczyciele 

są kreatywni, ambitni oraz mili. Szkoła
angażuje uczniów w różne inicjatywy. 

Szkoła ma też dobrych nauczycieli 
i moim zdaniem lepszy sposób

oceniania niż w innych szkołach. 

przed przyjściem do szkoły się bardzo
stresowałem, jak to będzie, lecz atmosfera

 i wyrozumiali nauczyciele pokazali mi, 
ze to był trafny wybór. 

staramy się być
coraz lepsi...

słuchamy 
naszych uczniów

jesteśmy otwarci 
na Wasze pomysły

*pisownia oryginalna, wypowiedzi z ankiet



biologiczna

nie tylko dla

Einsteinów

tu możesz uczyć się maty

schody do wiedzy:)

Czekamy na Ciebie!

sale od polskiego

tu uczymy
francuskiego
 angielskiego
niemieckiego

 historyczna



nie jesteś pewien, jaką klasę wybrać,
obawiasz się, że Twój pomysł na siebie rozmija
się z ofertą np. naszych rozszerzeń 
masz propozycję, o co chciał(a)byś wzbogacić
życie naszej szkoły (np. jakie pasje rozwijać)
nie wiesz, jak wypełnić wniosek rekrutacyjny
LUB masz jakiekolwiek pytanie, 

JEŚLI

      wątpliwości czy uwagi,

NIE WAHAJ SIĘ Z NAMI 
SKONTAKTOWAĆ

Bardzo nam zależy, żebyś współtworzył/a
historię Mickiewicza - 

najstarszego rudzkiego liceum. 

ie rozmmiijjijiiji a

wzbooggacić
zwwijiji ać)
uttacyjyjy ny

I

telefonicznie: (032) 248 16 01
mailowo: sekretariat@lo1mickiewicz.pl

facebookowo:https://www.facebook.com/mickiewiczruda/ 

poniedziałki 
18:00-19:00




