Klasa I C: profil społeczno-prawny
„Poznajemy historię i teraźniejszość, aby mądrze urządzać przyszłość”
1.Profil – dla kogo?
Profil społeczno-prawny to doskonała oferta dla ambitnych uczniów, zainteresowanych
wprzyszłości studiami na kierunkach humanistycznych, społecznych, politycznych i prawnych. Jest
przeznaczony dla każdego, kto zamierza się rozwijać, pogłębiać wiedzę, angażować we wspólne
przedsięwzięcia i projekty, chce osobiście spotkać znanych ludzi ze świata polityki i samorządu,
posłuchać świadków historii, odwiedzić miejsca ważne dla państwa i jego tradycji.
Dla każdego, kto chciałby wspólnie z innymi przecierać szlaki myślenia i dyskusji o państwie
i społeczeństwie, o tradycji i kulturze, o gospodarce i prawie.
2. Co Cię czeka w klasie C
W klasie C zajęcia prowadzi profesjonalna, wymagająca i ceniąca twórcze rozwiązania kadra
nauczycielska, która zapewni wysoki poziom i pozwoli osiągnąć satysfakcję z uzyskiwanych
wyników.
Najważniejsze z przedmiotów kierunkowych to:
- w klasie I: historia 60 godz., WOS 30 godz., język polski, języki obce;
- w klasie II i III: język polski nauczany przez jednego nauczyciela - na poziomie podstawym (120
godz.) lub rozszerzonym (240 godz.); historia 240 godz.; WOS 180 godz.;
- przedmioty kierunkowe do wyboru (po 30 godz.): podstawy prawa, historia w źródłach, wstęp do
badań historycznych, prawo konstytucyjne, filozofia, ekonomia w praktyce, wiedza o gospodarce,
język łaciński.
3. Możliwości
Uczniowie pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli mogą przygotowywać się do wielu
różnorodnych konkursów, ale także do olimpiad: historycznych, społecznych, prawnych,
ekonomicznych, filozoficznych i językowych.
Uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych do Sejmu i Senatu, Pałacu Prezydenckiego, Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego oraz innych miejsc ważnych dla życia
społecznego.
W szkole biorą udział w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, współorganizują sesje historyczne
oraz Forum Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej, chętne osoby włączają się w wiele inicjatyw
kulturalnych, społecznych i innych. Uczniowie korzystają z w pełni wyposażonej szkolnej sali
sądowej, w której ćwiczą umiejętności związane z zachowaniem w sądzie i organizują inscenizacje
rozpraw.
Szkoła współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, który zaprasza
uczniów profilu społeczno-prawnego na wykłady akademickie o tematyce prawnej.
4. Zespół klasowy - specyfika klas C)

Uczniowie wybierający profil społeczno-prawny cechują się ambicją i gotowością do
poszerzania swojej wiedzy oraz rozwijania umiejętności. Są otwarci, kreatywni, mają wiele różnych
zainteresowań i pasji, więc chętnie angażują się w rozmaite inicjatywy. Chcą zrozumieć otaczający
nas świat i przygotować się do życia w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
5. Atmosfera klas społ-praw
Atmosfera klas C bazuje na otwartości na zróżnicowanie osobowości i pasji. Klasy
społeczno-prawne dają olbrzymie szanse dla indywidualnego rozwoju, ale w atmosferze akceptacji
i zaangażowania we wspólne sprawy. Wiele klasowych inicjatyw, wyjść i wycieczek
przedmiotowych sprzyja integracji, co idzie w parze z cechującą uczniów tego profilu gotowością
do gromadzenia nowych doświadczeń oraz ciekawością świata.
6. Przyszłość (czyli co po ukończeniu klasy C)
Wybór profilu w liceum ma duże znaczenie dla wyboru studiów. Na profilu społecznoprawnym możesz wybrać rozszerzenie z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy
o społeczeństwie i geografii. Po maturze możesz pójść na studia prawnicze, ekonomiczne,
filologiczne oraz kierunki pokrewne.

