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        Klasa o profilu humanistycznym to trafny wybór dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą 
humanistyką, dla których rozwijanie pasji jest równie ważne, co chęć rzetelnego przygotowania się do 
egzaminu maturalnego z języka polskiego, angielskiego czy historii na poziomie rozszerzonym i podjęcia 
studiów na wybranym przez siebie kierunku. 
  
        Współpraca z Uniwersytetem Śląskim zakłada możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach, 
wykładach i konferencjach naukowych, organizowanych na terenie uczelni ( Dni Otwarte,  Uniwersjada 
Polonistyczna, konferencje naukowe w CINiB-IE oraz na Wydziale Filologicznym) oraz w zajęciach 
prowadzonych online przez specjalistów z dziedziny kreatywnego pisania. Jest to nowy kierunek, od 
niedawna funkcjonujący na Wydziale Filologicznym,  cieszący się bardzo dużym powodzeniem wśród 
studentów. To także czynny udział w warsztatach prowadzonych w naszej szkole przez pracowników 
naukowych uniwersytetu (m.in. w ramach Dni Humanistyki). Są to również ciekawe wycieczki 
przedmiotowe, udział w Akademii Filmowej, edukacja teatralna, przygotowanie do Olimpiady Literatury  
i Języka Polskiego oraz innych konkursów, łącznie z tutoringiem i konsultacjami prowadzonymi przez 
wykładowców UŚ, a także możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej.  
 
      Klasa kreatywnej humanistyki to doskonała propozycja dla tych uczniów, którzy pragną doskonalić 
swoje umiejętności w zakresie skutecznego i pięknego mówienia oraz takich, którzy marzą o pisaniu, albo 
dotychczas pisali do szuflady. Dzięki licznym warsztatom oraz zajęciom prowadzonym w ramach treningu 
debat oksfordzkich, uczniowie będą nabywać zdolności potrzebne w zawodzie prezentera, dziennikarza, 
prawnika czy lektora. Za sprawą zajęć z dziedziny kreatywnego pisania wszyscy chętni  będą mogli 
poznawać tajniki warsztatu pisarskiego , rozwijać wyobraźnię i zdobywać umiejętności praktyczne, 
niezbędne w zawodzie pisarza. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa i warto, aby skorzystali z niej ci 
wszyscy, których pasjonuje literatura, nie tylko jako czytelników, ale również jej twórców. Zapraszamy 
początkujących twórców blogów, fabuł gier komputerowych, gier planszowych oraz autorów opowiadań czy 
komiksów. Każdy z was znajdzie coś dla siebie. 
 
Mamy dla was wszechstronną i urozmaiconą ofertę rozwoju, która pozwoli na 
wielowymiarowy rozkwit waszych zainteresowań i pasji.  
 

TYGODNIOWY ROZKŁAD GODZIN PRZEDMIOTÓW ROZSZERZANYCH 

w czteroletnim liceum ogólnokształcącym  

 

 

         *do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy (drugi), matematyka,  
                            wiedza o społeczeństwie 
 

 KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV 

JĘZYK OBCY 5 4 5 4 

JĘZYK POLSKI 6 6 6 6 

III ROZSZERZENIE 
DO WYBORU* 

- 2 3 3 


