
Klasa 1C biologiczno-chemiczna z dietetyką 
„KLASA BIOGENEZY”

SPRAWDŹ POD LUPĄ!
[KLIK!] www.korczak.edu.pl/rekrutacja

ODDAJEMY GŁOS DO STUDIA.
[KLIK!] www.korczak.edu.pl/rekrutacja

SPRAWDŹ TERMINY NA:
http://korczak.edu.pl/ zakładka REKRUTACJA

tel. 32 291 87 02
e-mail: lo6@sosnowiec.edu.pl

Fot. Bartosz Kowal / LatajacyKowal.pl

KORCZAK
TWOJA NOWA DROGA

www.korczak.edu.plwww.korczak.edu.plwww.korczak.edu.pl

Dlaczego ta klasa to najlepszy wybór dla Ciebie?

Odpowiedź jest prosta, ponieważ uczniowie:

✔ uczestniczą w warsztatach ze specjalistami
z dziedziny mediów, psychologii, ekonomii i prawa,

✔
✔

uczestniczą w zajęciach z mentoringu,
uczestniczą w debatach oxfordzkich,
pracują w szkolnym studiu radiowym i na
green screenie,

✔

✔

✔
✔

odwiedzają miejsca, gdzie powstają produkcje
filmowe oraz teatralne,
podejmują działania o charakterze biznesowym, 
mogą wybierać studia na kierunkach społecznych,

Stawiamy na harmonijny rozwój, szlifowanie talentów,
rozwijanie pasji!

Współpracujemy z Wyższą Szkołą Humanitas 

* Utworzone zostaną dwie grupy o największej liczbie chętnych

Z nami:

✔ kompleksowo poznasz świat przyrody,
przygotujesz się do egzaminu maturalnego,

✔
✔

poznasz specyfikę zawodu dietetyka i innych
zawodów,
dowiesz się jak dbać o zdrowie,
wybierzesz satysfakcjonujący Cię kierunek studiów,

✔
✔
✔

✔

✔
✔

w ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim
i Śląskim Uniwersytetem Medycznym,
weźmiesz udział w wykładach, warsztatach,
zajęciach laboratoryjnych,
odwiedzisz muzea, wystawy i weźmiesz udział
w terenowych zajęciach warsztatowych,
odwiedzisz centra symulacji medycznych,
pojedziesz na wycieczki przedmiotowe.

Współpracujemy ze Śląskim Uniwersytetem 
Medycznym

„KLASA BIOGENEZY”

32LICZBA MIEJSC
biologia
chemia

matematyka

PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE

dietetyka
laboratorium biologiczne

PRZEDMIOTY
DODATKOWE

„KLASA COGITO”

Klasa 1D ekonomiczno-prawna / 
psychologiczno-medialna 

ODDZIAŁY

„KLASA COGITO”
1D  ekonomiczno- 1

prawny
1D , psychologiczno- 2

medialny

16 16
historia

język polski
drugi język (włoski/hiszpański/

niemiecki/francuski*)

elementy psychologii, edukacja medialna,
elementy prawa i ekonomii
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PRZEDMIOTY
DODATKOWE

wiedza o społeczeństwie
geografia

język angielski

PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE



Klasa 1A matematyczna 
„KLASA AKSJOMATÓW”

✔ uczestniczyć w wykładach organizowanych przez 
uczelnie,

✔
✔ zaprzyjaźnić się ze Światem Informatyki.

poznawać Osobliwości Świata Fizyki,

Korczak to szkoła:
naukowych wyzwań,

kreatywnego myślenia,

sportowego ducha,

dziennikarskich praktyk,

matematycznych pasji,

przyrodniczych

eksperymentów,

filologicznych zawiłości językowych,

globtroterskich podróży,

społecznego zaangażowania.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ DANYCH?  
[KLIK!] www.korczak.edu.pl/rekrutacja

PRZYJDŹ I ZOBACZ NAS W DZIAŁANIU! 
www.korczak.edu.pl

NEED MORE INFO?
[CLICK!] www.korczak.edu.pl/rekrutacja

Dołącz do nas, jeśli lubisz matematykę 
oraz chcesz spędzić najbliższe cztery lata w gronie 
przyjaznych Ci osób, a ponadto chcesz:

✔ studiować na uniwersytecie ekonomicznym,
politechnice lub innych uczelniach technicznych 
w kraju lub za granicą,

✔ brać udział w konkursach, 

✔ rozwijać swoje naukowe pasje,

Współpracujemy z Uniwersytetem Ekonomicznym
w Katowicach

Pamiętaj, że rozszerzona matura z matematyki 
otwiera drzwi wszystkich uczelni!

Proponujemy języki:
włoski, hiszpański, francuski, niemiecki*

*Utworzone zostaną dwie grupy o największej liczbie chętnych

✔   Projekty międzynarodowe!

Udział w Debatach Oksfordzkich!✔   

Wycieczek moc!✔   

Szkolny rajd na początek i regaty na koniec!✔   

Pracę w szkolnym radiu!✔   

Aktywny wolontariat!✔   

   Współpracę z uczelniami i szkołami wyższymi!✔

 Wyposażenie młodego człowieka w kompetencje językowe!✔

   Najlepsze przygotowanie do matury! ✔

KORCZAKOWCOM OFERUJEMY:

ODDZIAŁY

„KLASA AKSJOMATÓW”
1A , matematyczny 1

z fizyką
1A , matematyczny 2

z informatyką

16 16
matematyka

język angielski
informatyka

robotyka
elementy matematyki wyższej
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Klasa 1B lingwistyczna  
„KLASA GLOBTROTERÓW”

Wybierz ten profil jeśli chcesz:

✔ połączyć solidne wykształcenie z rozwojem
pasji lingwistycznych,

✔ nabyć wszechstronną wiedzę o świecie i tak jak my
uważasz, że świetna znajomość języków obcych
jest gwarantem sukcesu,
brać udział w projektach indywidualnych

✔

✔

✔

✔

i zespołowych, krajowych i międzynarodowych,
chcesz uczestniczyć w spotkaniach i warsztatach
z ekspertami z dziedziny literatury, sztuki i mediów,
rozważasz kontynuację nauki na uczelniach
zagranicznych,
w przyszłości chcesz świadomie uczestniczyć
w wielokulturowym środowisku pracy, biznesu,
turystyki.

Współpracujemy z Katedrą Międzynarodowych 
Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego
oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej

* Utworzone zostaną dwie grupy o największej liczbie chętnych

„KLASA GLOBTROTERÓW”

32LICZBA MIEJSC

kultura krajów anglojęzycznych
psychologia obsługi klienta

PRZEDMIOTY
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język angielski
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drugi język - 
(włoski/hiszpański/niemiecki/francuski*)
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ROZSZERZONE


