
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 

Klasa archeologiczno-prawna 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, WOS  
Innowacja:  warsztaty archeologiczno-prawne polegające na analizie dokumentacji archiwalnej, 
pracach wykopaliskowych, wykładach z dziedziny archeologii i współpracy z placówkami  badawczymi 
w regionie. 
To miejsce dla ludzi otwartych na świat, którym nie obce są problemy społeczno-polityczne. Jeśli 
zgłębiasz tajniki historii, śledzisz bieżące wydarzenia w świecie, lubisz debatować, chcesz zostać 
prawnikiem, politykiem, socjologiem, znawcą kultury TO JEST KLASA DLA CIEBIE ! 
 
Klasa psychologiczna 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, j. polski,  j. angielski 
Innowacja z zakresu psychologii, to zajęcia prowadzone w formie warsztatów psychologicznych i 
treningów interpersonalnych,  pozwalające lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi ludźmi. 
Tu rozwiniesz  zainteresowania  związane z  psychologią, pedagogiką, pracą socjalną, doradztwem  
zawodowym. Poznasz tajniki wiedzy o człowieku i grupach społecznych w różnych placówkach. 
Jeśli marzysz o pracy w zawodach opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy 
takich jak pedagog, wychowawca, nauczyciel, pracownik socjalny, terapeuta, psycholog, trener – TO 
JEST KLASA DLA CIEBIE! 
 
Klasa biomedyczna 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, j.angielski 
Innowacja z zakresu ratownictwa medycznego to połączenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy z 
praktycznymi umiejętnościami  radzenia sobie w sytuacjach nagłego zdarzenia.  
Przeznaczona dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności badawcze. Zapewnia 
wszechstronny rozwój z nastawieniem na przedmioty przyrodnicze. Realizuje program nauczania pod 
kątem wymagań stawianych przez wyższe uczelnie dla kandydatów na studia biologiczne, chemiczne, 
medyczne, weterynaryjne, farmaceutyczne, również kierunki związane z technologią żywności i 
żywienia, rehabilitacją. Jeśli interesują Cię  wymienione kierunki – TO JEST KLASA DLA CIEBIE! 
 
Klasa nauk ścisłych 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka/ chemia, informatyka, 
Innowacja z zakresu robotyki, astronomii i informatyki w formie warsztatów badawczych 
Przeznaczona dla uczniów zainteresowanych zgłębianiem tajników matematyki, fizyki lub chemii i 
informatyki, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych.  Jeżeli chcesz być 
inżynierem, architektem, bankowcem, czy informatykiem – TO JEST KLASA  DLA CIEBIE 
  
Klasa lingwistyczno - dziennikarska 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, j.angielski, j.hiszpański/j.niemiecki 
Innowacja z zakresu dziennikarstwa polegająca na zajęciach warsztatowych kształcących 
umiejętności redagowania tekstów pisanych, jak również relacjonowania zdarzeń na żywo. 
Jest to kierunek dla osób ciekawych świata i mechanizmów, które nimi rządzą. 
Jeśli Twoją pasją są języki obce, chcesz bardzo dobrze poznać angielski i hiszpański lub niemiecki, a 
przy tym  łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, jesteś otwarty i spostrzegawczy oraz potrafisz jasno i 
odważnie formułować i wypowiadać swoje poglądy. Program nauczania klasy zapewnia 
przygotowanie na następujące kierunki studiów: dziennikarstwo, filologie, lingwistyka, turystyka, 
kulturoznawstwo, europeistyka, stosunki międzynarodowe i inne. -   TO JEST KLASA DLA CIEBIE! 
 
 



WE WSZYSTKICH KLASACH WIODĄCYM JĘZYKIEM JEST JĘZYK ANGIELSKI,  DRUGIM  JĘZYKIEM  JEST  
DO WYBORU : JĘZYK  NIEMIECKI, JĘZYK  HISZPAŃSKI, JĘZYK  WŁOSKI, JĘZYK ROSYJSKI 
 
 

LICEUM PLASTYCZNE 
 

Specjalności: fotografia i film/techniki graficzne 
język obcy: język angielski (wiodący), język włoski. 
Ofertę kierujemy do uzdolnionych artystycznie absolwentów gimnazjów, wrażliwych i ciekawych 
otaczającego świata zainteresowanych rozwijaniem swoich uzdolnień artystycznych 
i pragnących pogłębić wiedzę ogólną oraz zainteresowanych różnorakimi zjawiskami kultury.  Nauka 
w szkole trwa cztery lata 
i po jej ukończeniu absolwent oprócz wykształcenia ogólnego otrzymuje tytuł zawodowy -PLASTYKA. 
Szkoła wszechstronnie przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na dowolnie wybranych 
kierunkach studiów, a w szczególności na ASP 
i architekturze oraz do podjęcia pracy w zawodach, w których potrzebne są umiejętności plastyczne. 
Uzupełnieniem zajęć są plenery artystyczne. 
 
UWAGA 
W Liceum Plastycznym obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych. EGZAMIN odbędzie się 07 
czerwca 2014, o godzinie 09.00  w budynku  ZSP Nr 2. 
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie ćwiczenia z rysunku i malarstwa. Kandydaci przystępujący 
do egzaminu powinni zabrać ze sobą: brystol A2, klipsy lub taśmę do mocowania brystolu, ołówki, 
farby wodne (do wyboru plakatówki, akryle lub akwarele), pędzle . 

 
NASZE ATUTY 

 
1.  Posiadamy nowoczesne, specjalistyczne pracownie dydaktyczne:  biologiczną, chemiczną, 
matematyczno-fizyczną, komputerowo-informatyczną, ratownictwa medycznego, rysunku i 
malarstwa, studio fotograficzne, ciemnię, pracownię technik graficznych 
i rzeźby, bibliotekę z czytelnią. W pracowniach tych swoje zainteresowania mogą rozwijać uczniowie 
na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i kołach zainteresowań.  
 
2. Do dyspozycji uczniów jest też bogata baza sportowo-rekreacyjna, na której odbywają się zajęcia 
wychowania fizycznego i sportowe koła zainteresowań. W takcie zajęć korzystamy z: hali sportowej, 
hali lekkoatletycznej, boiska do piłki nożnej „Orlik”, boiska do gier zespołowych, sali fitness, siłowni, 
sali do aerobiku. 
 
3. Uczniowie mają możliwość skorzystania z opieki pedagogicznej, psychologicznej  i  prawnej. 
 
4. Stwarzamy odpowiednie i przyjazne warunki do zgłębiania wiedzy, uczniowie pod kierunkiem 
wykwalifikowanej kadry przygotowują się do konkursów i olimpiad. Rozbudzają swoje pasje na 
zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań. 
 
5. Pielęgnujemy kontakty ze szkołami w naszych partnerskich miastach w Niemczech - Nordhorn i 
Monheim am Rhein.  
 
6. Dla uczniów zamiejscowych istnieje możliwość zamieszkania w internacie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr4 w Malborku. 

 
 


