Klasa I D: profil medyczny
Pierwsza klasa medyczna w naszym regionie- rok utworzenia 2016
Jeżeli chcesz zostać lekarzem, farmaceutą, ratownikiem medycznym, fizjoterapeutą,
rehabilitantem, weterynarzem, psychologiem… Jeżeli chcesz poznać tajniki ludzkiego ciała, świat
nauki oraz etyczny wymiar procesów biologicznych, to profil medyczny (klasa medyczna) jest
właśnie dla Ciebie.
Odkrywamy tu fascynujący świat nauk medycznych, ponieważ zajęcia są interesujące i, co
ważne, prowadzone przez wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę nauczycieli, pracującą z uczniem
na bardzo wysokim poziomie w czasie zajęć z: biologii, chemii, fizyki, matematyki. Profesorowie
naszej szkoły posiadają najwyższe stopnie awansu zawodowego, są doświadczonymi
egzaminatorami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i doradcami zawodowymi. Wysoki poziom
nauczania w klasie medycznej pozwalają utrzymać również: siatka godzin i rozkład materiału, które
dostosowane są do wygórowanych potrzeb ucznia i wymagań podstawy programowej. To dlatego
uczniowie naszej szkoły dostają się nawet na najbardziej oblegane kierunki studiów, gdyż przy
wyborze rozszerzeń z: biologii, chemii i fizyki można wybrać 4 godziny w kl. II, a następnie
5 godzin przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym w kl. III.
Dodatkowo tylko w „Dwójce” masz szeroki wachlarz rozszerzeń do wyboru i zajęć
fakultatywnych, a przedmioty przyrodnicze realizowane w zakresie rozszerzonym, nauczane są
w małych grupach, umożliwiających indywidualizację procesu nauczania. Nasi nauczyciele
w czasie lekcji wykorzystują nie tylko „kredę i tablicę”, ale najnowsze pomoce multimedialne.
Obserwacje, doświadczenia, prezentacje, eksperymenty pozwalają nam czytać naturę jak książkę,
gdyż ta, każdego dnia, podsuwa setki pytań, na które u nas znajdziesz odpowiedź. Poznasz wiele
nowych zagadnień, które będziesz mógł zastosować w codziennym życiu, ponieważ nasze lekcje to
nie tylko teoria, ale również praktyka.
Pomimo licznych zajęć i wysokiego poziomu nauczania znajdziesz u nas czas na realizację
własnych pasji i zainteresowań. Możesz wziąć udział w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie
Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Olimpiady Zdrowego Stylu
Życia oraz licznych konkursach o tematyce przyrodniczej i prozdrowotnej. Dzięki temu już
w drugiej klasie możesz mieć indeks na wymarzoną, wyższą uczelnię.
To profil medyczny otwiera drzwi na wiele różnych kierunków studiów, gdyż nauczyciele
pracujący tu z nami są: rzetelni, pomocni, wyrozumiali i co najważniejsze - prowokują do
samodzielnego myślenia. Dodatkowo miła atmosfera, rozwijanie zainteresowań towarzyszą nam na
co dzień. Potwierdzeniem tych słów niech będą autentyczne wpisy uczniów klasy medycznej. Oto
parę cytatów: "W klasie panuje atmosfera pracy, aczkolwiek zawsze znajdzie się czas na rozwijanie
własnych zainteresowań"; "Lekcje prowadzone są w bardzo interesujący i ciekawy sposób,
zachęcają nas do podjęcia studiów o kierunkach medycznych w przyszłości. Jednak inne przedmioty
stoją również na wysokim poziomie"; "W klasie panuje przemiła atmosfera. Wszyscy są życzliwi
i pomocni. Nie brakuje też mocnych osobowości, które nadają charakteru naszej grupie".
Więc nie czekaj, przyjdź do nas!!!

