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Jeśli:

✔ zdrowie jest dla Ciebie najważniejszą wartością,

✔ chcesz w przyszłości nieść pomoc innym ludziom,

✔ niestraszne są Ci eksperymenty i doświadczenia,
TO DOSKONAŁY WYBÓR!

Ukończenie tej klasy pozwoli Ci studiować m.in. na takich 
kierunkach, jak: medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, 
biotechnologia, kosmetologia, fizyka medyczna.

Jeśli:

✔ Twoim celem jest poznawanie tajników przyrody,

✔ nie jest Ci obojętna światowa ekologia,

✔ chcesz zapewnić zdrową przyszłość dla siebie i innych,
TA KLASA SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA!

KLASA MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA

KLASA EKOLOGICZNO-ZDROWOTNA

Ukończenie tej klasy pozwoli Ci studiować m.in. na takich 
kierunkach, jak: medycyna, farmacja, fizjoterapia, ochrona 
środowiska, dietetyka, kosmetologia.

Współpracujemy m.in.
ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym

Jeśli:

✔ myślisz o zawodzie prawnika, socjologa lub psychologa,

✔ pociąga Cię fascynujący świat sztuki i historii,

✔ chcesz, by język obcy przestał być barierą w komunikacji,
TA KLASA JEST DLA CIEBIE!

Ukończenie tej klasy pozwoli Ci studiować m.in. na takich 
kierunkach, jak: prawo, psychologia, administracja, stosunki 
międzynarodowe, kryminalistyka.

Jeśli chciałabyś / chciałbyś:

✔ poznać tajniki zawodu dziennikarza,

✔ wykształcić zdolność pozyskiwania informacji,

✔ aktywnie uczestniczyć w tworzeniu szkolnej gazety 
„Głosy Korczaka”,
TA KLASA JEST DLA CIEBIE

KLASA PRAWNO-PSYCHOLOGICZNA

Liczba
miejsc

KLASA DZIENNIKARSKO-MEDIALNA

Ukończenie tej klasy pozwoli Ci studiować m.in. na takich 
kierunkach, jak: dziennikarstwo, public relations, 
kulturoznawstwo, filologia polska.

Współpracujemy m.in.
z Wyższą Szkołą Humanitas


Przedmioty dodatkowe

Liczba
miejsc

 
⚫  Biologia
 
⚫  Chemia
 
⚫  Matematyka

 
⚫  Dietetyka
 
⚫  Laboratorium 
     biologiczne
 
⚫  Fizyka medyczna
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Przedmioty rozszerzone

                     LIMATK
ORYGINALN ŚĆO

           OTWA TOŚĆR
     DOŚWIAD ZENIEC

OPT YMI MZ
PASJA

Przedmioty rozszerzone Przedmioty dodatkowe

 
⚫  Wiedza o społe-
      czeństwie
 
⚫  Historia
 
⚫  Język Angielski

 
⚫  Elementy prawa
 
⚫  Elementy psychologii
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Przedmioty rozszerzone Przedmioty dodatkowe
Liczba
miejsc

 
⚫  Współczesne problemy 
     ochrony środowiska
 
⚫  Laboratoria chemiczne
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⚫  Biologia
 
⚫  Chemia
 
⚫  Język angielski

Przedmioty rozszerzone Przedmioty dodatkowe
Liczba
miejsc

 
⚫  Edukacja medialna
 
⚫  Warsztaty dziennikar-
     skie

16

 
⚫  Język polski
 
⚫  Historia
 
⚫  Język angielski



 

KORCZAK to szkoła:
✔ przyjaznej  atmosfery;
✔ naukowych wyzwań;

✔ kreatywnego myślenia;

✔ sportowego ducha;

✔ matematycznych pasji;

✔ przyrodniczych eksperymentów;

✔ filologicznych zawiłości językowych;

✔ społecznego zaangażowania.

✔ przyjazne środowisko szkolne;
✔ projekty międzynarodowe;

✔ szkolny rajd na początek naszej współpracy;

✔ zdobywanie doświadczenia w szkolnym radiu

    i radiowęźle;

✔ aktywny wolontariat;

✔ współpracę z uczelniami i szkołami wyższymi;

✔ rozwijanie kompetencji językowych;

✔ najlepsze przygotowanie do matury.

„KORCZAKOWCOM” oferujemy:

POSIADAMY CERTYFIKAT MICROSOFT 
„SZKOŁA W CHMURZE”

Jeśli:

 nauki ścisłe to Twoja pasja,✔

 chcesz zgłębiać tajniki matematyki i informatyki,✔

 chcesz mieć dobry start na wiele kierunków studiów,✔
TO KLASA DLA CIEBIE!

Ukończenie tej klasy pozwoli Ci studiować m.in. na takich 
kierunkach, jak: informatyka, budownictwo, informatyka 
stosowana, cyberbezpieczeństwo, energetyka.

Jeśli:

  masz głowę na karku i (biznes) plan na życie,✔

 chcesz pogłębiać swoją wiedzę, przygotowując się do ✔
konkursów i olimpiad,

 swoją przyszłość wiążesz z szeroko rozumianą ekonomią,✔
TO MUSI BYĆ TWÓJ WYBÓR!

KLASA POLITECHNICZNA

KLASA EKONOMICZNO-BIZNESOWA

Ukończenie tej klasy pozwoli Ci studiować m.in. na takich 
kierunkach, jak: zarządzanie, ekonomia, finanse 
i rachunkowość, logistyka.

Współpracujemy m.in. 
z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach

oraz Politechniką Śląską w Gliwicach

Jeśli:

✔ chcesz oglądać filmy i seriale bez dubbingu i lektora,

✔ chcesz podróżować bez G..gle translatora,

✔ uważasz, że granice Twojego języka wyznaczają 
granice Twojego świata... a Ty chcesz je przekraczać,
WE WANT YOU!!

Ukończenie tej klasy pozwoli Ci studiować m.in. na takich 
kierunkach, jak: filologia angielska, turystyka międzynaro- 
dowa, transport, logistyka i spedycja międzynarodowa.

Jeśli:

✔ interesujesz się geopolityką,

✔ chcesz samodzielnie odkrywać informacje na temat 
otaczającego Cię świata społecznego,

✔ w przyszłości chcesz pracować w międzynarodowym 
środowisku,
WE WANT YOU!

KLASA LINGWISTYCZNA

KLASA LINGWISTYCZNO-SPOŁECZNA

Ukończenie tej klasy pozwoli Ci studiować m.in. na takich 
kierunkach, jak: filologia angielska, język angielski 
w biznesie, stosunki międzynarodowe, administracja.

Współpracujemy m.in. 
z Uniwersytetem Śląskim w ramach projektu 

Mobilny Uniwersytet Młodzieży

KORCZAK jest rozwiązaniem!

http//korczak.edu.pl/dla-kandydatow

Z nami te języki przestaną być dla Ciebie „obce”:

hiszpański,      włoski,      niemiecki,    francuski

*Utworzone zostaną dwie grupy o największej liczbie chętnych



Przedmioty rozszerzone Przedmioty dodatkowe
Liczba
miejsc

Przedmioty rozszerzone Przedmioty dodatkowe
Liczba
miejsc

 
⚫  Robotyka
 
⚫  Elementy matematyki 
     wyższej

 
⚫  Matematyka
 
⚫  Informatyka
 
⚫  Język angielski
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⚫  Kultura krajów 
     anglojęzycznych
 
⚫  Psychologia Obsługi 
     klienta

 
⚫  Język angielski
 
⚫  Geografia
 
⚫  Drugi język obcy*

16

*Utworzone zostaną dwie grupy o największej liczbie chętnych. 
Do wyboru: hiszpański, włoski, niemiecki, francuski

Przedmioty rozszerzone Przedmioty dodatkowe
Liczba
miejsc

Przedmioty rozszerzone Przedmioty dodatkowe
Liczba
miejsc

 
⚫  Ekonomia w praktyce
 
⚫  Język angielski 
     w biznesie

 
⚫  Matematyka
 
⚫  Informatyka
 
⚫  Język angielski

16

 
⚫  Kultura krajów 
     anglojęzycznych
 
⚫  Psychologia Obsługi 
     klienta

 
⚫  Język angielski
 
⚫  Wiedza o społe-
      czeństwie
 
⚫  Drugi język obcy*

16

*Utworzone zostaną dwie grupy o największej liczbie chętnych. 
Do wyboru: hiszpański, włoski, niemiecki, francuski
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