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Klasa 1 a -profil matematyczno-fizyczny
W klasie pierwszej realizowane są przedmioty obowiązkowe w zakresie podstawowym.
Od klasy drugiej realizowany jest rozszerzony program nauczania z matematyki, fizyki i języka
obcego. Wprowadza się też przedmioty uzupełniające takie jak historia i społeczeństwo,
ekonomia w praktyce i programowanie informatyczne.
Uczniowie tej klasy mają możliwość uczestniczenia w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych, np. w wojewódzkim WEKTORZE czy ogólnopolskim KANGURZE czy LWIĄTKU.
Zajmujemy wysokie lokaty w Wojewódzkich Zawodach Matematycznych i Międzyszkolnych
Turniejach Fizycznych.
W 19. i 20. Edycji Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Astronomii i Astronautyki zajęliśmy
pierwsze miejsce. Nasi uczniowie od lat wygrywają drużynowo i indywidualnie Powiatowy
Konkurs Matematyczny o Puchar Starosty Stargardzkiego.
W klasie matematyczno – fizycznej uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na
zajęciach pozalekcyjnych. Współpracujemy również z Zachodniopomorskim Uniwersytetem
Technologicznym i Akademią Morską, organizujemy seminaria astronomiczne (dysponujemy
dwoma teleskopami). Uczniowie tej klasy osiągają bardzo wysokie wyniki na maturze
z przedmiotów kierunkowych, podejmują studia na wielu kierunkach renomowanych uczelni,
szczególnie dobrze są przygotowani do studiów na kierunkach politechnicznych, inżynieryjnych.
Klasa 1 b – profil matematyczno – geograficzny
W klasie pierwszej realizowane są przedmioty obowiązkowe w zakresie podstawowym.
Od klasy drugiej realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki, geografii i języka
obcego.
Wprowadza się też przedmioty uzupełniające: historię i społeczeństwo, ekonomię w praktyce
i programowanie informatyczne.
Uczniowie naszej szkoły realizujący rozszerzony program nauczania matematyki, geografii
i języka obcego z powodzeniem biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach. Zostają
laureatami i finalistami ogólnopolskiego KANGURA, wojewódzkiego WEKTORA, Olimpiady
Geograficznej, Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, zajmują czołowe miejsca w Wojewódzkim
Konkursie Wiedzy Geograficznej, Konkursie Geograficzno – Nautologicznym, Wojewódzkiej
Olimpiadzie Turystyczno – Krajoznawczej.
Klasa matematyczno – geograficzna przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach
politechnicznych, inżynieryjnych, ekonomicznych, związanych z logistyką, transportem,
turystyką.
Uczniowie uzyskują wysokie wyniki maturalne z przedmiotów kierunkowych. Daje im to
możliwość podjęcia studiów na wybranych przez siebie kierunkach.
Klasy 1 c, 1 d – profil medyczny
W klasie pierwszej realizowane są przedmioty obowiązkowe w zakresie podstawowym.
Od klasy drugiej wprowadza się rozszerzony program nauczania biologii, chemii oraz
matematyki w klasie 1c i języka obcego w klasie 1d. Wprowadza się też przedmioty
uzupełniające – historię i społeczeństwo, ekonomię w praktyce i fizykę medyczną. Uczniowie
mogą rozszerzać swoją wiedzę przyrodniczą poprzez udział w szkolnych, wojewódzkich
i ogólnopolskich konkursach biologicznych i chemicznych, udział w olimpiadach: biologicznej,
chemicznej, wiedzy ekologicznej, uczestnictwo w zajęciach Młodzieżowej Akademii Medycznej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (MAM PUM) w Szczecinie , wykłady organizowane przez
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt),
wycieczki edukacyjne, np. do plastynarium w Guben.

Uczniowie klas medycznych corocznie uczestniczą w Międzynarodowym Dniu Fizyki Medycznej
organizowanym przez Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego.
Uczniowie tych klas co roku osiągają wysokie wyniki z przedmiotów kierunkowych na poziomie
rozszerzonym, dzięki czemu mogą podejmować studia na wielu kierunkach, takich jak np.
medycyna, stomatologia, farmacja, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, dietetyka,
kosmetologia, biotechnologia, psychologia, technologia i inżynieria medyczna.
Klasa 1 e – profil lingwistyczny
W klasie pierwszej realizowane są przedmioty obowiązkowe w zakresie podstawowym.
Od klasy drugiej wprowadzany jest rozszerzony program nauczania geografii i dwóch języków
obcych; do wyboru: angielski, niemiecki lub francuski. Wprowadza się też przedmioty
dodatkowe – historię i społeczeństwo oraz ekonomię w praktyce.
W klasie tej będzie też zwiększona ilość godzin matematyki. Lekcje języków obcych odbywają się
w grupach zależnie od stopnia zaawansowania.
Klasa o profilu lingwistycznym daje uczniom możliwość udziału w olimpiadach i konkursach
językowych, Olimpiadzie Geograficznej, Misyjnej Olimpiadzie Znajomości Afryki, Powiatowym
Konkursie Piosenki Obcojęzycznej, Polsko – Niemieckich Targach Edukacyjnych.
Istnieje możliwość wyjazdu na wycieczki edukacyjne do Niemiec i Wielkiej Brytanii
Klasa lingwistyczna przygotowuje uczniów do studiów na takich kierunkach jak filologie,
lingwistyka, turystyka oraz na studiach z wykładowym językiem angielskim lub niemieckim.
Klasa 1 f – profil społeczno – prawny
W klasie pierwszej realizowane są przedmioty obowiązkowe w zakresie podstawowym.
podstawowym.
Od klasy drugiej wprowadzany jest rozszerzony program nauczania historii, wiedzy
o społeczeństwie i języka obcego. Wprowadza się też przedmioty uzupełniające – przyrodę
i elementy prawa.
Rozszerzenie wiedzy z tych przedmiotów umożliwia uczniom udział w olimpiadach językowych,
Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie
o Prawach Człowieka, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiadzie Solidarności oraz
wielu innych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Aby rozszerzyć wiedzę uczniów, uczestniczymy w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet
Szczeciński, IPN i Muzeum w Szczecinie, organizujemy wyjazdy do Sejmu, aresztu śledczego.
Gwarantujemy uczniom klasy o profilu społeczno – prawnym przygotowanie do takich
kierunków studiów jak prawo, historia, stosunki międzynarodowe, filologie, dziennikarstwo,
socjologia, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne i inne.
Klasa 1 g - profil psychologiczno-pedagogiczny

>>> NOWY PROFIL <<<

Specjalnie dla wszystkich młodych ludzi, którzy poważnie myślą o studiowaniu kierunków
związanych z naukami społecznymi, planujemy otwarcie klasy psychologiczno – pedagogicznej.
Nasza szkoła stworzyła klasę przeznaczoną dla osób zainteresowanych studiowaniem
psychologii ogólnej, społecznej, klinicznej, pedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania
przedszkolnego i innych specjalności pokrewnych np. resocjalizacji.
W klasie pierwszej realizowane są przedmioty obowiązkowe w zakresie podstawowym.
Od klasy drugiej wprowadzany jest rozszerzony program nauczania języka polskiego, biologii
i języka obcego.
Wprowadza się też przedmioty uzupełniające – historię i społeczeństwo oraz podstawy
psychologii i zachowań społecznych.

