Klasa I i: profil ekonomiczno-geograficzny
Nowość!- oferta specjalna dla tegorocznych absolwentów PG: profil ekonomiczno-geograficzny klasa akademicka pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Polskiego
Towarzystwa Geograficznego przy Uniwersytecie Wrocławskim.
1.Profil – dla kogo?
Jeśli Twoją pasją jest ekonomia, jeśli lubisz i chcesz mieć pieniądze☺, chcesz rozwinąć
swoje umiejętności pod kątem prowadzenia i zarządzania firmą, gospodarowania własnymi
finansami lub po prostu – nabyć wiele umiejętności przydatnych na rynku pracy (praca w grupie,
radzenie sobie ze stresem, umiejętność planowania), to klasa o profilu ekonomiczno-geograficznym
będzie najlepszym wyborem!
2. Co Cię czeka w klasie I
W klasie ekonomicznej realizowany będzie rozszerzony program nauczania z geografii,
matematyki i języków obcych. Od II klasy uczniowie będę mieli możliwość wyboru przedmiotów
dodatkowych: ekonomii w praktyce i wiedzy o gospodarce. Dodatkowo dla humanistów będzie
istniała możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych z wos-u i historii, a dla ścisłowców – fizyki.
Ponadto, nasi uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, warsztatach i wykładach
prowadzonych przez profesorów, ekspertów oraz przedstawicieli Studenckich Kół Naukowych
z SGH. Otrzymają również dostęp do biblioteki SGH i bazy internetowej z zakresu ekonomii,
przedsiębiorczości, biznesu, zarządzania (wykłady, filmy, e-learning, publikacje naukowe) dostępnej
tylko dla uczniów klas patronackich SGH.
3. Możliwości
Nasi uczniowie wielokrotnie byli laureatami i finalistami olimpiad i konkursów z ekonomii,
przedsiębiorczości, finansów, zarządzania, geografii oraz geologii.. W minionym roku szkolnym
dwóch uczniów uzyskało tytuł laureata, a trzech finalisty XXIX Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej, dwóch - laureata XI Olimpiady Przedsiębiorczości i dwóch - laureata V Olimpiady
Przedsiębiorczości i Zarządzania (nasi uczniowie uzyskali 9 na 12 tytułów olimpijskich
w województwie opolskim!). Wielu uczniów było również laureatami i finalistami konkursów
o tematyce geograficznej.
Dwójka za aktywną realizację ogólnopolskich programów edukacyjnych z zakresu ekonomii,
finansów i przedsiębiorczości w roku 2016/2017 otrzymała przyznawane przez Narodowy Bank
Polski prestiżowe tytuły:
• Najlepsza Szkoła Przedsiębiorczości w Polsce;
• Najlepszy Szkolny Klub Przedsiębiorczości w Polsce;
• Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości w Polsce.
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i chcąc wykorzystać potencjał kadry dydaktycznej,
postanowiliśmy od roku szkolnego 2017/ 2018 otworzyć jedyną w województwie opolskim - klasę
akademicką pod patronatem najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce, Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie.
Zainteresowani uczniowie będą mieli możliwość udziału w wykładach organizowanych przez
Polskie Towarzystwo Geograficzne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w sesjach naukowych
współorganizowanych z PTG w naszej szkole. Klasa o tym profilu będzie także aktywnie
uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych i przedmiotowych.
Nasi uczniowie corocznie biorą udział w konkursach geograficznych:

• Olimpiada Geograficzna organizowana przez Polskie Towarzystwo Geograficzne;
• Konkurs o Diamentowy Indeks AGH w Krakowie;
• Konkurs Geologiczny organizowany przez Instytut Geologiczny w Warszawie;
• Konkurs wiedzy o Chinach organizowany przez Instytut Konfucjusza Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
4. Specyfika klasy
Bycie jedyną klasą w województwie opolskim pod patronatem SGH w Warszawie i PTG we
Wrocławiu zobowiązuje – uczniowie już w listopadzie będą musieli przygotować obchody dnia
SGH w szkole, a w marcu 2018 roku – 100-lecie PTG. To prawdziwa gratka dla tych, którzy są
dobrymi organizatorami! Tak więc od samego początku będzie kładziony duży nacisk na rozwijanie
umiejętności miękkich: pracę w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania, zarządzania
czasem oraz radzenia sobie ze stresem.
5.Atmosfera
Każda z klas pierwszych ma swoją specyfikę. Uczniowie, którzy dotychczas angażowali się
w konkursy, olimpiady i projekty o tematyce ekonomicznej i geograficznej, to wszechstronni
indywidualiści, ludzie ciekawi świata, dla których bariery nie istnieją. Nie ma znaczenia, czy jesteś
humanistą o usposobieniu marzyciela, czy racjonalnym ścisłowcem- klasa i, to miejsce dla każdego,
kto ma otwarty umysł, głowę pełną pomysłów i chęć do działania.
6. Przyszłość (czyli co po ukończeniu klasy i)
Aby dowiedzieć się, co można robić po ukończeniu klasy ekonomiczno - matematycznej
wystarczy prześledzić życiorysy dotychczasowych olimpijczyków z ekonomii i geografii. Nasi
uczniowie to właściciele własnych firm, pracownicy w największych korporacjach zajmujących się
doradztwem podatkowym, prawnym, finansowym (BCG, Deloitte, PwC ) pracownicy biur
rachunkowych, menedżerowie w bankach, dziennikarze, specjaliści do spraw polityki społecznej,
menedżerowie produkcji telewizyjnych. Absolwenci studiów MBA, maklerzy giełdowi, doradcy
inwestycyjni, psychologowie biznesu, prawnicy…
Taka przyszłość czeka Cię po ukończeniu klasy „i” ☺

