
ze zwiększoną ilością
godzin:
-języka obcego, 
-wiedzy o społeczeństwie, 
-geografii, 
-języka polskiego



Organizujemy próbne matury
w klasie drugiej i trzeciej



Przygotowujemy się do matury
z przedmiotów obowiązkowych

i rozszerzonych



Wicemistrzostwo Polski 
w Olimpiadzie Solidarności 

MICHAŁ PIETRZAK

SUKCESY ,,KOPERNIKA’’



Nagrody w Ogólnopolskim 
Konkursie

„Żołnierze wyklęci”



Konkursy  o tematyce geograficznej 

Olimpiada Geograficzna

Konkurs Wiedzy
o Województwie Łódzkim



Realizujemy  Projekt „SZKOŁA DIALOGU”



Realizujemy Projekt „Krokus”



Bierzemy udział w akademiach 
i uroczystościach szkolnych

Święto Konstytucji 



Święto Patrona i Dzień Humanisty



Akademia  z okazji 100-lecia niepodległości Polski



Uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności 

Międzynarodowy Dzień Bibliotek

Rekonstrukcja powstańcza
-happening uliczny



HAPPENING 
Z OKAZJI DNIA ZIEMI



Jarmark Wieruszowski



Szkolne Koło Pisarskie 
COPERNICUS



Szkolne Koło Dziennikarskie   
LOWIER TV



Koło Młodych Polityków 
ma ambicje przygotowania się do matury z wiedzy 

o społeczeństwie. W ramach pracy chcemy poszukiwać projektów 
wspierających młodzież w aktywności pozaszkolnej. 

Uczestniczymy w konkursach, olimpiadach i wykładach 
panelowych. Pragniemy żyć "tu i teraz", mieć świadomość
otaczającego nas świata, kultury, polityki  i społeczeństwa. 
Nie jesteśmy marginesem życia społecznego  - wybieramy 

świadomie aktywność i rozwój !



Łódzka Rada Samorządów
Szkół Średnich



Wycieczki krajoznawcze i popularnonaukowe

Oczyszczalnia 
Ścieków 

w Wieruszowie

Uniejów                                                                          Bełchatów



Oświęcim

Muzeum  Powstania Warszawskiego



Wspieramy talenty naszej uzdolnionej młodzieży



DROGI ÓSMOKLASISTO, JEŚLI ZAMIERZASZ STUDIOWAĆ:

- prawo, 
- administrację,
- politologię, 
- stosunki międzynarodowe, 
- filologię polską, 
- filologie obce: angielską, 
germańską, romańską,

- dziennikarstwo, 
- pedagogikę, 
- psychologię, 
- kulturoznawstwo,

- historię, 
- historię sztuki,
- filozofię,
- europeistykę, 
- archeologię, 
- turystykę i rekreację,
- geologię,
- geodezję,
- kartografię, 
- gospodarkę przestrzenną,
- transport.

PROFIL SPOŁECZNY JEST DLA CIEBIE!


	PROFIL SPOŁECZNY
	Organizujemy próbne matury� w klasie drugiej i trzeciej
	Slajd numer 3
	Slajd numer 4
	Slajd numer 5
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9
	Slajd numer 10
	Slajd numer 11
	Slajd numer 12
	HAPPENING �Z OKAZJI DNIA ZIEMI
	Slajd numer 14
	Slajd numer 15
	Slajd numer 16
	Slajd numer 17
	Slajd numer 18
	Slajd numer 19
	Slajd numer 20
	Slajd numer 21
	Slajd numer 22

