
                          KLASA HUMANISTYCZNA 

ATELIER SZTUKI 

                       pod honorowym patronatem 

                         Wydziału Filologicznego  

                                                       Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 

        Klasa o profilu humanistycznym to trafny wybór dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą 

humanistyką,  dla których rozwijanie pasji jest równie ważne, co chęć rzetelnego przygotowania się do 

egzaminu maturalnego z języka polskiego, angielskiego czy historii na poziomie rozszerzonym i  podjęcia 

studiów na wybranym przez siebie kierunku.   

       Współpraca z Uniwersytetem Śląskim zakłada możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach, 

wykładach i konferencjach naukowych, organizowanych na terenie uczelni (Dni Otwarte, Uniwersjada 

Polonistyczna, konferencje naukowe w CINiBIE oraz na Wydziale Filologicznym).  To także czynny  udział  

w warsztatach prowadzonych w naszej szkole przez pracowników naukowych uniwersytetu  

(m.in. w ramach Dni Humanistyki). To również ciekawe wycieczki przedmiotowe, udział w Akademii 

Filmowej, edukacja teatralna, przygotowanie do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz innych 

konkursów, łącznie z tutoringiem i konsultacjami prowadzonymi przez wykładowców UŚ, a także możliwość 

korzystania z zasobów biblioteki uniwersyteckiej. 

 

Klasa Atelier Sztuki to doskonała propozycja dla tych, którzy chcą modelować i kształtować 

umiejętność skutecznego mówienia. Dzięki licznym warsztatom technicznym oraz zajęciom prowadzonym  

w ramach treningu debat oksfordzkich, uczniowie będą nabywać zdolności potrzebne w zawodzie aktora, 

prezentera, dziennikarza, ale i prawnika czy lektora. 

 

Dla klasy o tym profilu przygotowana jest bogata  i wszechstronna oferta rozwoju artystycznego; 

warsztaty wokalne oraz teatralne, a także  projekt „Teatr”, na którym przygotowywane będą spektakle do 

prezentacji podczas festiwali miejskich, regionalnych oraz ogólnopolskich. 

   Klasa ta aktywnie uczestniczyć będzie w olimpiadach, konkursach językowych, turniejach debat, 

przeglądach artystycznych i warsztatach doskonalących. 

Atelier Sztuki – to przestrzeń dla młodych humanistów, którzy chcą wzbogacić swój warsztat 

poprzez doskonalenie w wielu dziedzinach językowych oraz artystycznych.  

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD GODZIN PRZEDMIOTÓW ROZSZERZANYCH 

w czteroletnim liceum ogólnokształcącym  

 

 
         *do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy (drugi), matematyka,  

                            wiedza o społeczeństwie 
 

 KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV 

JĘZYK OBCY 5 4 5 4 

JĘZYK POLSKI 6 6 6 6 

III ROZSZERZENIE 
DO WYBORU* 

- 2 3 3 


