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Wszystkie oferowane profile klas II Liceum    
 Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza 

 są dostępne zarówno dla uczniów 
szkół podstawowych jak i gimnazjów.

Szczegółowe zasady rekrutacji 
znajdują się na stronie internetowej szkoły 
w zakładce Rekrutacja 2019.

W folderze wykorzystano zdjęcia ze zbiorów galerii szkoły 
oraz wykonane przez Jagodę Elson.



Klasa jest objęta Honorowym Patronatem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 
Tutaj nie tylko poszerzysz swoją wiedzę humanistyczną, poznasz podstawy pedagogiki, 
psychologii rozwojowej  i społecznej, nauczysz się  rozpoznawać potrzeby swoje i innych, 
ale także będziesz mógł uczestniczyć w ciekawych zajęciach i warsztatach organizowa-
nych we współpracy z wyższymi uczelniami psychologicznymi i Poradnią Psychologiczno 
– Pedagogiczną. Ta klasa również wprowadzi Cię w świat mediów. Tu będziesz mógł spró-
bować swoich sił w szkolnej gazecie „Łomot” czy pracy w studio filmowym Sienkiewicz TV. 
Tu masz szansę  realizować swój talent w licznych konkursach literackich i historycznych 
oraz rozwijać kreatywność w ramach różnych przedsięwzięć artystycznych.

Wybierz tę klasę, jeśli interesuje Cię ludzka psychika, chcesz zgłębiać tajniki 
umysłu ludzkiego, badać mechanizmy ludzkich zachowań, rozwinąć 
umiejętności interpersonalne, lepiej rozumieć siebie i innych. Jeśli jesteś 
pasjonatem książek, filmów, malarstwa, muzyki, teatru, dziennikarstwa 
czy historii,  chcesz realizować swoje artystyczne pasje oraz interesują 
Cię nowe media, stosunki społeczne  i języki obce, to klasa właśnie dla Ciebie.
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HUMANISTYCZNO-PSYCHOLOGICZNO-MEDIALNY
 z rozszerzonym językiem obcym

• wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
• wysoka zdawalność na egzaminie dojrzałości

• Certyfikat Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości
• nowoczesne pracownie przedmiotowe
• dostępna dla wszystkich wewnętrzna sieć wi-fi 
• Multimedialne Centrum Informacji
• Stowarzyszenie Sapere Aude
• Telewizja Sienkiewicz TV
• szkolna gazeta „Łomot”
• ciekawe projekty
• działalność artystyczna
• Gala Sienkiewiczowska: Henryki
• międzynarodowa wymiana młodzieży
• wycieczki

• wolontariat
• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

• dobrze wyposażony internat 
 z całodziennym wyżywieniem

• przyjazna atmosfera

PO GIMNAZJUMPO SZKOLE PODSTAWOWEJ

przedmioty rozszerzone
język polski, języki obce, historia

przedmioty rozszerzone
język polski, język angielski, historia

przedmioty dodatkowe
podstawy psychologii i pedagogiki, 

warsztaty dziennikarskie

przedmioty dodatkowe
podstawy psychologii i pedagogiki, 

warsztaty dziennikarskie, 
elementy kultury języka i filozofii

przedmioty uzupełniające
przyroda

przedmioty uzupełniające
-

NASZE ATUTY





Wybór tej  klasy pozwoli Ci rozwijać pasję poznawania otaczającego świata poprzez wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik, 
Muzeum Nauki , Techniki i Spektrum w Berlinie. Poszerzysz swą wiedzę  w matematyczno – fizycznych  laboratoriach, 
warsztatach i  wykładach  prowadzonych przez wykładowców Politechniki Koszalińskiej. Przekonasz się, że matematyka 
może być  fascynująca i przyjemna! Będziesz miał możliwość poznać technologię 3D w ramach zajęć dodatkowych.

Wybierz tę klasę, jeśli masz ścisły umysł, 
lubisz rozwiązywać matematyczne 
łamigłówki, godzinami pracujesz 
przy komputerze, interesuje  
Cię mechatronika bądź architektura.
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POLITECHNICZNY
z rozszerzonym językiem obcym

PO GIMNAZJUMPO SZKOLE PODSTAWOWEJ

przedmioty rozszerzone
matematyka, informatyka, fizyka, język obcy

przedmioty rozszerzone
matematyka, informatyka, fizyka, język angielski

przedmioty dodatkowe
-

przedmioty dodatkowe
warsztaty matematyczno-fizyczne

przedmioty uzupełniające
warsztaty matematyczno-fizyczne

przedmioty uzupełniające
-

Profil tej klasy pozwoli Ci  na poznanie świata w skali mikro i makro. Będziesz brał 
udział w ciekawych zajęciach laboratoryjnych dzięki współpracy z Uniwersytetem 
Medycznym w Szczecinie, Uniwersytetem Szczecińskim, UMK w Toruniu. 
Będziesz samodzielnie wykonywał doświadczenia, prowadził obserwacje, anali-
zował i interpretował  dane eksperymentalne pod czujnym okiem wykładowców 
akademickich. Poznasz świat przyrody dzięki wycieczkom edukacyjnym. 
W tej klasie zapoznasz się z zagadnieniami ratownictwa medycznego.
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BIOLOGICZNO - CHEMICZNY

Wybierz tę klasę, jeśli lubisz zajęcia laboratoryjne, 
doświadczenia i obserwacje biologiczno-chemiczne, 
chcesz odkrywać tajniki przyrody  i leczyć   
w przyszłości rośliny, zwierzęta lub ludzi.

PO GIMNAZJUMPO SZKOLE PODSTAWOWEJ

przedmioty rozszerzone
biologia, chemia

przedmioty rozszerzone
biologia, chemia, język angielski

przedmioty dodatkowe
pracownia biologiczno-chemiczna, 
pracownia matematyczno-fizyczna, 

konwersatorium językowe

przedmioty dodatkowe
pracownia biologiczno-chemiczna, 
warsztaty matematyczno-fizyczne

przedmioty uzupełniające
historia i społeczeństwo

przedmioty uzupełniające
-



W tej klasie nauczysz się montowania i eksploatacji komputera i urządzeń pery-
feryjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, pro-
jektowania baz danych i administrowania nimi, tworzenia stron www, aplikacji 
internetowych. Poznasz technologię 3D w ramach zajęć dodatkowych. Będziesz 
miał możliwość doskonalenia swoich umiejętności podczas praktyk zawodowych 
realizowanych u pracodawcy.

Wybierz tę klasę, jeśli interesują Cię 
nowoczesne technologie, chcesz poznać 
komputery „od podszewki”  i zdobyć kwalifikacje  
w prestiżowym zawodzie przyszłości.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

matematyka, informatyka

TECHNIKUM INFORMATYCZNE
WYŁĄCZNIE PO SZKOLE PODSTAWOWEJ


