
Prezentacja szkoły



Szkoła

• W naszej szkole lekcje są na jedną
zmianę

• Uczniowie mogą skorzystać
ze stołówki oraz zamieszkać
w internacie

• W niedalekiej przyszłości będzie
możliwość korzystania z altany
na zewnątrz



Profile

• Każdy profil oferuje zajęcia
rozwijające:

- język angielski w biznesie,

- język niemiecki w medycynie
i opiece zdrowotnej,

- analiza dzieła filmowego
i teatralnego



Sala językowa

• Mamy nauczycieli j. angielskiego,
j. niemieckiego, a także uczniów
zdających maturę również
z j. rosyjskiego oraz ewentualnie 
innych przez siebie wybranych



Lotnisko

• Uczestniczymy w wymianie
międzynarodowej w ramach
programu Erasmus+

• Co roku w naszej szkole
organizujemy Tydzień Europejski

• Gościmy naszych przyjaciół ze szkół
partnerskich oraz odwiedzamy
ich kraje i poznajemy ich kulturę

• Dzięki temu nawiązujemy nowe
przyjaźnie



Kącik wypoczynkowy

• To nasz kącik

• Można tutaj odpocząć na
przerwach w wygodnych fotelach, 
porozmawiać ze znajomymi
oraz zjeść przekąskę



Sala polonistyczna

Przygotujemy Cię do olimpiad: 

• polonistycznych,

• olimpiady filozoficznej,

• wiedzy o mediach, filmowej

oraz konkursów recytatorskich



Aula

• Zaletą naszej szkoły jest AULA,
czyli miejsce, w którym odbywają
się zajęcia artystyczne, koncerty
muzyczne, akademie, wieczory
filmowe oraz super dyskoteki



Autobus

• Rozwijamy się kulturalnie przez
wyjazdy do teatrów w Krakowie, 
kin oraz muzeów



Biblioteka

• Nasza biblioteka w tym roku
przeszła gruntowny remont

• Na wygodnych fotelach można
zanurzyć się w lekturze nowych
książek

• Miejsce to stało się częściej
odwiedzane przez uczniów!



Miejsce rekreacji

• Zielony teren wokół szkoły to 
miejsce rekreacji, odpoczynku na
świeżym powietrzu, sezonowych
aktywności i zabaw integracyjnych



Sala przyrodnicza

• Posiadamy dobrze wyposażone sale 
przyrodnicze. Możemy uczyć się
obserwując reakcje chemiczne, 
badając preparaty, zjawiska fizyczne
i oddziaływania w przyrodzie



Sala matematyczna

• Mamy również dobrze wyposażone
sale matematyczne, które
ułatwiają nam przyswajanie wiedzy
i naukę do matury



Pracownia komputerowa

• Nasza szkoła jest dobrze
wyposażona w nowoczesne
komputery, tablice multimedialne
i telewizory LED

• Mamy też salę z terminalem
wideokonferencyjnym



Sala gimnastyczna

• Nasza szkoła ma do dyspozycji halę
sportową

• Regularnie odbywają się tam 
treningi piłki ręcznej oraz siatkówki
i koszykówki



Salka fitness

• Często organizujemy zajęcia fitness

• Używamy specjalistycznego
sprzętu, np. stepów, atlasu, 
rowerka stacjonarnego, orbitreka
oraz piłek



Image Attributions

• • https://pixabay.com/en/whiteboard-white-board-blank-303145/ • Clker-Free-Vector-Images • Free for Commercial Use / No Attribution Required 
(https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0)


