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o 1a humanistyczna
o 1b europejska
o 1c wojskowa
o 1d ratownicza
o 1e ogólna
o 1f ogólna



Przedmioty rozszerzone:
 język polski
 język angielski
 historia 

Przedmiot do wyboru:
 język niemiecki lub hiszpański







Przedmioty rozszerzone:
 język angielski
 wiedza o społeczeństwie
 geografia 

Przedmiot do wyboru:
 język niemiecki lub hiszpański

Uczniowie tej klasy objęci są innowacją 
pedagogiczną

„Różne oblicza geografii"



Wycieczka integracyjno-edukacyjna
klas III do Krakowa

11-12 listopada 2021 r.







Przedmioty rozszerzone:
 geografia
 język angielski
 matematyka

Przedmiot do wyboru:
 język niemiecki lub rosyjski

Przedmiot dodatkowy:
edukacja obronna





Kadeci składają uroczystą 
przysięgę – to ważne wydarzenie

w życiu każdego ucznia.



Mistrzostwa Dzielnicy Praga Południe
w piłce nożnej 22 październik 2021 r.

Finał Warszawskiej Olmpiady Młodzieży
w  biegach przełajowych 6 październik 2021 r.

Wyjazd 
integracyjny 
w Bieszczady

6-10.10.2021 r.



81. rocznica Bitwy pod Lagarde I Dywizji Grenadierów 
uroczystość dzielnicy Praga-Południe

17 czerwiec 2021 r.



Przedmioty rozszerzone:
 biologia
 chemia
 język angielski

Przedmiot do wyboru:
 język niemiecki lub rosyjski

Przedmiot dodatkowy:
podstawy ratownictwa

Uczniowie klasy ratowniczej objęci są innowacją 
pedagogiczną

"Sanitarna Służba Szkolna"





Wyjazdowe 3 dniowe szkolenie
I i II klas ratowniczych w Mikorzynie

8-10 grudnia 2021 r.



Przedmioty rozszerzone:
 geografia
 matematyka
 język angielski

Przedmiot do wyboru:
 język niemiecki lub hiszpański

Uczniowie tej klasy objęci są innowacją 
pedagogiczną

„Różne oblicza geografii"





Przedmioty rozszerzone:
 biologia
 matematyka
 język angielski

Przedmiot do wyboru:
 język niemiecki lub hiszpański





Klasa humanistyczna 1a
 język polski
 język angielski
 matematyka
 historia

Klasa europejska 1b
 język polski
 język angielski
 matematyka
 geografia 

Klasa wojskowa 1c
 język polski
 język angielski
 matematyka
 geografia

Klasa ratownicza1d
 język polski
 język angielski
 matematyka
 biologia

Klasa ogólna 1e
 język polski
 język angielski
 matematyka
 geografia

Klasa ogólna 1f
 język polski
 język angielski
 matematyka
 biologia















Wycieczka
„Szlakiem Unii 
Europejskiej” 



Dziękuję za uwagę 


