Klasa

Przedmioty
realizowane
w zakresie
rozszerzonym
od klasy
pierwszej

A–
medycznoweterynaryjna

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021

biologia
chemia
język angielski

Przedmiot jeden
spośród: filozofia,
plastyka, muzyka oraz
język łaciński i kultura
antyczna, realizowany
w klasie pierwszej

muzyka

Języki obce nauczane
w danej klasie

1) j. angielski
2) j. niemiecki lub j.
rosyjski lub j. francuski

Przedmioty dodatkowe

- chemia w zadaniach
- angielski medyczny

C–
medialnoprawnicza

B–
politechniczno ekonomiczna

Coś ciekawego poza lekcjami ☺, czyli dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę, poszerzające wiedzę
w kierunku medyczno – weterynaryjnym:
- zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Medycznym i na Politechnice Warszawskiej,
- sesje naukowe prowadzone w szkole przez wykładowców z uczelni wyższych,
- zajęcia przygotowujące do olimpiad: biologicznej, ekologicznej, wiedzy o HIV/AIDS, języka angielskiego,
- doradztwo zawodowe,
- **…
1) j. angielski
(zakres podstawowy w
- algorytmika i
matematyka
zwiększonym wymiarze
programowanie
informatyka
muzyka
4 g./tyg. w klasie drugiej i
- grafika komputerowa
geografia/fizyka*
trzeciej)
2) j. niemiecki lub j.
rosyjski lub j. francuski
Coś ciekawego poza lekcjami ☺, czyli dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę, poszerzające wiedzę
w kierunku politechniczno - ekonomicznym:
- Augustowszczyzna – zajęcia terenowe, spotkania z ciekawymi ludźmi,
- wykłady na uczelniach wyższych (Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska),
- sesje naukowe w szkole prowadzone przez wykładowców z uczelni wyższych,
- doradztwo zawodowe,
- **…
język polski
wiedza o
społeczeństwie
historia lub
język angielski*

muzyka

1) j. angielski
2) j. niemiecki lub j.
rosyjski lub j. francuski

- język łaciński i kultura
antyczna
- warsztaty dziennikarskie i
grafika komputerowa
- edukacja prawna i
obywatelska

Coś ciekawego poza lekcjami ☺, czyli dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę, poszerzające wiedzę
w kierunku medialno - prawniczym:
- współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej (seminaria, warsztaty, konkursy, wyjazdy edukacyjne),
- zajęcia przygotowujące do olimpiad: historycznej, wiedzy o społeczeństwie, literatury i języka polskiego,
- sesje Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie,
- doradztwo zawodowe,
- **…

* trzeci przedmiot realizowany w rozszerzeniu zostanie wybrany spośród zaproponowanych po zakończeniu
rekrutacji i diagnozie przeprowadzonej wśród przyszłych uczniów
**
- rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych w grupie teatralnej „Antrakt”, plastyczno – fotograficznej galerii
„Zaczarowane Wyspy”, sekcji wokalnej
- doskonalenie indywidualnych talentów przedmiotowo - naukowych w formie indywidualnej pracy nauczyciela
z uczniem (indywidualny program/tok zajęć)

