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Zapraszamy do zwiedzania szkoły, gabinetów i sal przedmiotowych 
 
SZKOLNY PUNKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW 
parter sala 11- gabinet pedagoga i psychologa 
 
BIBLIOTEKA SZKOLNA 
I piętro sala 103 

• Prezentacja działań biblioteki szkolnej i jej zbiorów 

• Gazetka szkolna „CENZURKA” – omówienie zasad redagowania gazetki w szkole prezentacja 
aktualnych i archiwalnych numerów 

• Prezentacja Kroniki Szkoły, która powstaje w bibliotece 
 
KLASA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM   
I piętro  sala 117 (godz. 9-14) 

• Prezentacja multimedialna o klasie z rozszerzonym programem języka angielskiego z elementami 
języka biznesu 

• Prezentacja wyników matury podstawowej i rozszerzonej w formie multimedialnej 

• Prezentacja podręczników 

• Zainteresowane osoby otrzymają materiały reklamowe (ulotki) o klasie z poszerzonym programem 
języka angielskiego 
 

KLASA JĘZYKOWO-GEOGRAFICZNA 
II piętro sala 211 (godz. 9-14) 

• Program artystyczny przygotowany przez klasę 1 B „Oktoberfest z przymrużeniem oka”, karaoke po 
niemiecku 

• Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 

• Słodki poczęstunek: 
- ciasta typowe dla krajów niemieckojęzycznych   
- ciasteczka z wróżbami w j. niemieckim 
- cukierki opakowane w kolory Niemiec 

• Wystrój sali nawiązujący do historii, kultury i tradycji obszaru niemieckojęzycznego: 
-flagi państw obszaru niemieckojęzycznego 



- znane budowle w Niemczech   
- rysunki, plakaty 
- karykatury znanych Niemców 
- plakaty promujące klasę niemiecką 
- w tle muzyka sławnych kompozytorów niemieckich 
 

KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA 
I piętro  sala113i sala 214 (godz. 14-17) 

• Przedstawiciele uczniów  będą opowiadać zainteresowanym gościom o klasie matematyczno-
fizyczno-informatycznej oraz odpowiadać na ich pytania 

• Przybyli goście będą zapraszani przez nauczycieli i uczniów do wspólnego uczestnictwa w: 
- obejrzeniu prezentacji multimedialnej na temat profilu klasy,  przygotowanej przez uczniów  
klasy 1C 
- prezentacji szkolnej strony internetowej 
-uczniowie klasy 1C będą wykonywać origami 
W gabinecie będą tablice tematyczne: ergonomia pracy przy komputerze, jednostki pojemności pamięci 
oraz inne tablice przedmiotowe. 

II piętro sala 214 

• Prezentacja projektu międzynarodowego Comenius- „Maths and science for betterunderstanding the  
world we live in”przygotowana przez panią Anetę Popiołek wraz z uczniami. 

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA   
Parter  sala 05 (godz. 9-14) 

• Spotkanie z nauczycielem biologii p. Grażyną Schick 

• Spotkanie z uczniami klas biologiczno- chemicznychkl.1D i kl.2D 

• Prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów klas biologiczno-chemicznych  dotycząca 

projektów i przedsięwzięć realizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych 

 

KLASA TEATRALNA  
III piętro aula – sala 300 (godz. 9-14) 

• Pokazy filmów promujących szkołę i klasy teatralne – multimedialna reklama szkoły 

• Uczniowie z klas teatralnych udzielą rad jak przygotować się do sprawdzianu uzdolnień      

kierunkowych do KLASY TEATRALNEJ 

• Zajęcia artystyczne z klasami teatralnymi 

KLASA HUMANISTYCZNA  
II piętro sala 212 i sala 210 

•  sala 212 godz. 9.00 lekcja otwarta na temat Makbeta 

• sala 201 godz. 10.00 – prezentacja dotycząca patronki szkoły Agnieszki Osieckiej 

• sala 201 godz. 11. 00 – 14.00- uczniowie będą odpowiadać na pytania zainteresowanych 

 
 
 
 
 
 



HISTORIA 
III piętro sala 314 

• Godz. 11.50 - 12.30 -wykład Roberta Pieńkowskiego „Inflacja w Królestwie Czeskim w początkach  

wojny 30-letniej (1618-1648)” 

• Wystawa IPN 

• Godz. 12.30.-13.30- wykład Piotra Zołotajkina „Historia szkoły”. 

 

ZAJĘCIA SPORTOWE 

parter sala gimnastyczna 

• Godz. 9.00 – 14.00Mistrzostwa Szkoły w Piłce Halowej, turniej trójek klasowych 

WOLONTARIAT SZKOLNY 
parter  sala 08 

• Godz.9.00 - 14.00- słodka loteria –dochód przeznaczony „dla Antosia” 

• Godz. 9.00 – 11 .00–prezentacja wolontariatu szkolnego 

• Godz.11.00 – 12.00 -pokaz multimedialny zbiórka żywności dla ubogich rodzin we współpracy z 

Bankiem Żywności we Wrocławiu 

• Godz. 12.00 – 13.00-prezentacja akcji zbiórka potrzebnych rzeczy dla schroniska dla zwierząt we 

Wrocławiu 

• Godz.13.00 - 14.00- rozdawanie okolicznościowych znaczków „Dobro wzmacnia. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 


