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W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy skupiamy się na
zaopatrzeniu naszych absolwentów 
w umiejętności przyszłości, wśród których najczęściej
wymieniane są: aktywna nauka, współdziałanie, myślenie
logiczne i krytyczne, negocjowanie, komunikowanie się,
programowanie oraz uczenie siebie i innych.
(Raport „Future of skills. Employment in 2030”)

W procesie kształcenia staramy się pokazać w jaki sposób
nauka kształtuje rzeczywistość i relacje międzyludzkie, daje
siłę by zmieniać świat, jest czynnikiem budowania silnych
społeczeństw i rozwoju gospodarki. 

Poprzez udziały w warsztatach, projektach 
i programach wdrażamy uczniów do aktywnej nauki 
i samodoskonalenia, wykorzystując wiele zróżnicowanych
metod pomagamy w wyborze strategii uczenia się,
kształtujemy umiejętności interpersonalne, społeczne,
systemowe i poznawcze.

Jedyne Liceum w Polsce 
pod patronatem 

 
Mercedes-Benz Manufacturing Poland
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2022
Profile kształcenia:

Nasza misja
Misją naszego liceum jest wyposażenie każdego
absolwenta w kompetencje pozwalające sprostać
wyzwaniom przed jakimi stanie u progu dorosłości.

Gruntowne i efektywne przygotowanie do matury 
 wraz z bogatą ofertą warsztatów, projektów
edukacyjnych i społecznych, współpraca 
z podmiotami z kraju i zagranicy, personalizacja 
i kastomizacja procesu kształcenia - to
najważniejsze aspekty naszej oferty edukacyjnej.

PROFIL POLITECHNICZNY  
       (przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka)

Profesjonalizm, kreatywność,
atmosfera otwartości 
i wzajemnego szacunku - dzięki tym
czynnikom edukujemy młodych ludzi
by uzyskali najwyższe wyniki na
egzaminie maturalnym równocześnie
kierując rozwojem ich kompetencji,
aby sprawnie funkcjonowali 
w dobie globalizacji, rozwoju
technologii, społecznych dysproporcji
i zmian geopolitycznych.

Adresowany do uczniów o szczególnych zainteresowaniach
naukami ścisłymi. Nauka na tym profilu przygotowuje do
egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym 
z matematyki, fizyki oraz podjęcia studiów na wszystkich
uczelniach technicznych, uniwersytetach i kierunkach
inżynierskich. Oprócz lekcji  z przedmiotów rozszerzonych
proponujemy udział w wykładach, warsztatach i pokazach
organizowanych przez uczelnie wyższe.
Klasa objęta patronatem Mercedes-Benz Manufacturing
Poland - w ramach współpracy przewidziane są wycieczki
tematyczne, podczas których uczniowie-uczestnicy
zapoznają się z przebiegiem procesu produkcyjnego.

PROFIL HUMANISTYCZNO – PRAWNY
       (przedmioty rozszerzone: historia i wos)

PROFIL BIOLOGICZNO - SPORTOWY 
 (przedmioty rozszerzone: biologia i chemia)

Program skierowany do uczniów o zainteresowaniach
humanistycznych, którzy będą rozwijać swoje uzdolnienia
poprzez: uczestnictwo w wykładach i zajęciach
prowadzonych przez pracowników Prawa i Administracji,
Dziennikarstwa oraz Polonistyki; udział w rozprawach
sądowych; warsztaty dziennikarskie i prawnicze;
uczestnictwo w spektaklach teatralnych, filmowych 
i wystawach; redagowanie gazetki szkolnej; wizyty w radiu
oraz wydawnictwach prasowych.
Profil przygotowuje do szeroko ujętych studiów
humanistycznych. Absolwenci tej klasy będą mogli ubiegać
się o przyjęcie na następujące kierunki studiów: filologia,
historia, prawo, administracja, dziennikarstwo, psychologia,
pedagogika, politologia, kulturoznawstwo i stosunki
międzynarodowe.

Kierunek kształcenia dla osób, które planują podjęcie
studiów  na Akademii Wychowania Fizycznego zarówno na
kierunku Fizjoterapia, Turystyka i Sport oraz Wychowanie
Fizyczne.
Uczeń podczas nauki na tym profilu poznaje podstawy
wiedzy z anatomii, fizjologii, odnowy biologicznej, treningu
motorycznego oraz wzbogaca umiejętności techniczne ze
wszystkich dyscyplin.
Szkoła dysponuje bogatą bazą sportową, do której należy
zaliczyć: halę sportową, siłownię, salkę z rowerami
spinningowymi, boisko z nawierzchnią tartanową, bieżnię,
skocznię do skoku w dal. Uczniowie również będą
korzystali z sauny, kriokomory i odbywali zajęcia na basenie
doskonaląc technikę pływania - a dla początkujących naukę
pływania od podstaw.

Na każdym profilu oferujemy certyfikaty językowe – język
niemiecki i angielski.
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