KLASA C
HUMANISTYCZNO – PRAWNICZA

Rozszerzenia
historia, j. polski
do wyboru: WOS lub j. angielski/j. niemiecki

Patronaty
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Opolski

Dla kogo ten kierunek?
Klasa dla uczniów kreatywnych, ciekawych świata, pragnących rozwijać swoje twórcze pasje,
zainteresowanych problematyką medialną, historyczną, społeczną, prawną i kulturoznawczą.
Dla tych, których pasją są: literatura, teatr, kino, muzyka, sztuki piękne, dziennikarstwo. Nauka w tej
klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa
w życiu politycznym i społecznym.
Absolwenci mogą w przyszłości studiować na kierunkach uniwersyteckich m.in. prawo, administrację,
politologię, filologie, historię, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, nauki społeczne, pedagogikę, historię
sztuki, socjologię.

Czego uczniowie będą się uczyć?
 poszerzać wiedzę z zakresu literatury, języka, wiedzy o społeczeństwie i historii
 poznawać mechanizmy funkcjonowania prawa
 pogłębiać wiadomości z zakresu sztuki filmowej
 rozwijać umiejętności aktorskie w szkolnym kole teatralnym

Co proponujemy uczniom tej klasy?
Programy i projekty:
 „Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje” kształtujący postawy patriotyczne,
 „Krzepice – dwie kultury – wspólna pamięć” we współpracy z amerykańską fundacją „The Matzevah
Fundation” przybliżający historię małej ojczyzny, uczący tolerancji, współpracy, otwartości,
 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” promujący aktywność czytelniczą,
 „PoczytajMy” CEO zachęcający młodzież do działań wolontariackich,

 „Filmoteka Szkolna” CEO rozbudzający wrażliwość filmową, skłaniający do podejmowania
twórczych prób,
 Shortcut „małe historie, wielkie sprawy” nowoczesna edukacja filmowa oparta na europejskich
formach krótkometrażowych, mobilizująca do zainteresowania problemami społecznymi.
Konferencje i wykłady:
 podejmujące tematykę historyczną, lokalną, związaną z historią szkoły np. „Krzepice – tędy przeszła
historia…”, „Ignacy Kozielewski – nauczyciel i mistrz”.
Wyjazdy na:
 wydziały: prawa, administracji, nauk społecznych, filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
i Uniwersytetu Opolskiego,
 spektakle teatralne, projekcje filmowe, wystawy muzealne, spotkania autorskie,
 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie.
Przed maturą:
 organizujemy dodatkowe zajęcia z języka polskiego, historii i wos – u przygotowujące do egzaminu
maturalnego,
 przeprowadzamy liczne próbne egzaminy maturalne dające możliwość sprawdzenia wiedzy i
umiejętności.

Z kim współpracujemy?
 Instytutem Pamięci Narodowej
 Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
 Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
 Centrum Edukacji Obywatelskiej
 Fundacją Polska Gościnność
 Muzeum 303 w Napoleonie
 Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie
 Muzeum Auschwitz – Birkenau

Jakie sukcesy odnosimy?
 szkoła daje solidne podstawy edukacyjne uczniom, czego dowodem jest 100% zdawalność egzaminu
maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,
 wysokie wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
 wygrywamy w konkursach o randze ogólnopolskiej, wojewódzkiej, powiatowej np. olimpiadzie
tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

