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duży wybór języków obcych: język angielski
niemiecki, włoski oraz tylko
u nas język japoński !!!
psycholog i pedagog szkolny;
dobrze wyposażone sale lekcyjne i biblioteka;
wolontariat;
szkolny Ogród Botaniczny;
wycieczki krajowe i zagraniczne, udział
w rajdach PTTK;
radiowęzeł i darmowe wi-ﬁ;
stołówka szkolna (obiady gotowane na miejscu);
szkolny Ośrodek Kariery;
nowe wielofunkcyjne boisko sportowe;
automaty z przekąskami i napojami.
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Rekrutacja 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Szczegóły rekrutacji dostępne w regulaminie na stronie szkoły

KLASA 1A, 1B
1. GRUPA PSYCHOLOGICZNA
Z ELEMENTAMI PSYCHOKRYMINOLOGII I PSYCHOTERAPII

Przyjdź
Nas,
Przyjdźdo
do Nas,
bo bo
w Naszej
w Naszej Szkole:
Szkole:
będziesz się uczyć, chociaż niekoniecznie
musisz zostać olimpijczykiem;

współpracujemy z Zakładem Karnym w Zabrzu i SWPS w Katowicach;
oferujemy udział w ciekawych warsztatach i wykładach
na uczelniach wyższych;
uczestniczymy w wizytach studyjnych, podczas których poznajemy zawody:
psychologa penitencjarnego,
psychoterapeuty, kryminologa, kryminalistyka;
pracujemy w oparciu o własne programy:
„Podstawy psychokryminologii"
,,Podstawy psychologii z elementami psychoterapii”.

twoje zdanie będzie się liczyć,choć nie wszyscy będą
musieli się z tym zgadzać;

KLASA 1A, 1B
3. GRUPA JAPOŃSKA
Z ELEMENTAMI FILOZOFII BIZNESU KAIZEN
proponujemy naukę języka japońskiego
w ramach planu lekcji;
oferujemy udział w różnych imprezach związanych
z Krajem Kwitnącej Wiśni;
organizujemy konkursy wojewódzkie:
„Spotkanie z Sakurą – Co ty wiesz o Japonii?”
Konkurs Plastyczny „Mangaka's Art”;
pracujemy w oparciu o autorski program nauczania:
„Język japoński”, ,,Filozoﬁa Kaizen
w Edukacji- strategia małych kroków.”

możesz oczekiwać zrozumienia
i pomocy, jeśli tylko zechcesz
opowiedzieć sam o swoich problemach;
będziesz czuć się bezpiecznie,
mimo że nie zapewnimy Ci osobistego ochroniarza;
pomożemy Ci rozwijać Twoje
zainteresowania i pasje, o ile i Tobie na tym zależy...

2. GRUPA BIOMEDYCZNA
Z ELEMENTAMI DIETETYKI
współpracujemy z Medyczną Szkołą Policealną Województwa Śląskiego
im. Prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu
oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach;
oferujemy udział w warsztatach i wykładach na uczelniach wyższych;
uczestniczymy w wizytach studyjnych, podczas których poznajemy zawody:
dietetyka, masażysty, pomocy stomatologicznej, radiologa;
gwarantujemy czynny udział w programach proﬁlaktycznych.

* Każdy uczeń VIII LO wybiera przedmioty rozszerzone spośród:
j. polskiego, j. angielskiego, historii, wos-u, matematyki,geograﬁi,
biologii, chemii i informatyki (możliwość utworzenia grupy
rozszerzeniowej w przypadku odpowiedniej ilości chętnych).

