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DLACZEGO DWUJĘZYCZNIE,

czyli CLILowo,
zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego?

czyli

Bo oszczędzasz czas ucząc się jednocześnie przedmiotu i języka; zdobywasz wiedzę
przez język obcy, który jest narzędziem, a nie celem samym w sobie.
Przyswajasz wiedzę, nabywasz umiejętności, rozwijasz myślenie, komunikujesz się i
rozbudzasz świadomość powiązań międzykulturowych, a to wszystko POPRZEZ język;
Nie wkuwasz słówek i gramatyki NA pamięć, tylko przyswajasz
konstrukcje, kolokacje, terminy i pojęcia w ich naturalnym kontekście.
Uczysz się jak pisać, konstruować prezentacje i wygłaszać
przemówienia po angielsku. Kto wie, może umiejętność tę
wykorzystasz na konferencji TED?
Zanurzasz się w języku i zaczynasz myśleć po angielsku, niepostrzeżenie
język „obcy” przestaje być obcy.
Bo wyjeżdżając na studia czy praktyki zagranicę, jesteś gotowy by porozmawiać z innymi
studentami i współpracownikami, czytać podręczniki akademickie, analizować statystyki
lub dyskutować z wykładowcą. Poradzisz sobie również kupując kartę w metrze,
rozmawiając z kolegami w biurze o nowym projekcie czy z nieznajomymi o pogodzie.

metodą

WSZYSTKO JEST W STASZICU,

STASZIC JEST WSZYSTKIM
Wybór naszego liceum zapewni Ci:
 wysoki poziom i nowatorskie sposoby nauczania, sukcesy
w olimpiadach, konkursach i zawodach, a jednocześnie znakomitą
atmosferę oraz świetne relacje między uczniami i nauczycielami
 pogłębianie pasji poznawczych (poprzez udział w kołach olimpijskich
i kołach zainteresowań, współpracę z uczelniami wyższymi)
a równolegle rozwój sprawności fizycznej i talentów artystycznych
 solidne przygotowanie do matury, zarówno podczas zajęć
prowadzonych w szkole, jak i wyjazdowych warsztatach naukowych
i równocześnie niebanalne sposoby poszerzania horyzontów
(festiwale nauk, spotkania, projekty)

 naukę w nowoczesnych laboratoriach językowych, pracowniach
przedmiotowych, hali sportowej i jednocześnie kultywowanie tradycji
oraz poczucia wspólnoty międzypokoleniowej
 wszechstronną pomoc w realizacji własnych ambicji,
możliwość działalności wolontaryjnej.

ale także

Zajrzyj na stronę internetową

www.staszic.edu.pl

PROFIL MEDIALNO - PRAWNY
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W klasie medialno - prawnej oferujemy:
 oparte na autorskich programach przedmioty dodatkowe:
 podstawy medioznawstwa i komunikacji społecznej (w programie m. in.: specyfika zawodu dziennikarza, redagowanie informacyjnych i
publicystycznych tekstów dziennikarskich, symulacje konferencji prasowych i serwisów informacyjnych, komunikacja werbalna i niewerbalna,
podstawy public relations oraz wiedzy o mediach masowych i ich wpływie na społeczeństwo, perswazji i manipulacji w przekazach
medialnych),
 sztuka filmowa (podstawy wiedzy z historii i teorii filmu, poznanie wybranych arcydzieł filmowych z klasyki kina – polskich i zagranicznych,
sylwetek wybranych wybitnych reżyserów i aktorów oraz podstaw języka filmowego, redagowanie recenzji filmowych, dyskusje o filmach)
 edukacja teatralna (przedmiot nauczany przez aktora Teatru Zagłębia; w programie m. in. podstawy aktorstwa i reżyserii, realizacja projektów
artystycznych, poznanie najważniejszych faktów z historii teatru),



edukacja prawna
Czy testament może doprowadzić spadkobiorcę do bankructwa? Czy można zawrzeć związek małżeński przez pełnomocnika? Czy można
osądzić cudzoziemca za czyn popełniony poza granicami Polski? Czy nieuważne czytanie dokumentów, umów prawnych, rzeczywiście
szkodzi?...
Na te i inne pytania będziesz znał odpowiedź, jeżeli zasilisz szeregi uczniów klasy medialno-prawnej naszego Liceum. Co pewien czas
pojawia się w debatach publicznych postulat wprowadzenia do programów szkolnych edukacji prawnej – w naszej szkole ona już jest!
STASZICACY poznają tajniki m.in.: prawa pracy, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa gospodarczego, uczestnicząc
(z sukcesami!) w konkursach i debatach prawniczych oraz są obserwatorami działania wymiaru sprawiedliwości podczas rozpraw sądowych.
W ten sposób licealiści na zajęcia z edukacji prawnej przygotowują się do swoich przyszłych studiów i pracy zawodowej. Ignorantia iuris
nocet – naszym uczniom i absolwentom to nie grozi.

W klasie medialno - prawnej oferujemy:
 liczne możliwości rozwoju naukowego i artystycznego przez udział w:


















innowacyjnych projektach edukacyjno-artystycznych, np. spektaklach przygotowywanych przez uczniów w ramach projektów
„Klasyka trochę niekonwencjonalnie” (projekt ten zainicjowaliśmy w roku szkolnym 2018/2019 znakomitą uwspółcześnioną
wersją „Ślubów panieńskich” A. Fredry, którą przy pełnej widowni uczniowie liceum wystawili w „Staszicu” i sosnowieckiej
„Muzie”),
debatach oksfordzkich,
szkolnych koncertach i programach artystycznych,
inspirujących staszicowskich „Spotkaniach z Mistrzem”, czyli spotkaniach ze znanymi naukowcami oraz artystami,
Festiwalach Nauk Humanistycznych (organizowanych od czterech lat w naszym liceum),
Staszicowskim Klubie Konesera oraz dyskusyjnym klubie filmowym kina Światowid,
spotkaniach z ciekawymi osobami w Szkolnym Klubie Polityki,
rozprawach sądowych,
konferencjach i sympozjach naukowych,
sesjach Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca,
humanistycznych olimpiadach przedmiotowych: Olimpiadzie Wiedzy o Mediach, Olimpiadzie Wiedzy o Filmie, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie
Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiadzie o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie
Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiadzie Wiedzy o III RP, Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiadzie Wiedzy
o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla, Olimpiadzie Solidarności, Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności,
ogólnopolskich konkursach, m. in.: Konkursie Retorycznym, Konkursie Krasomówczym, konkursach recytatorskich, literackich i filmowych,
tworzeniu tekstu literackiego przy współpracy z redakcją różnych czasopism,
tworzeniu filmu w ramach Weekendowego Konkursu Filmowego (od trzech lat liceum bierze udział w pokazie w kinie Światowid),
wydarzeniach kulturalnych, filmowych, przeglądach artystycznych,

W klasie
medialno - prawnej oferujemy:
 wysoki poziom nauczania oraz znakomite przygotowanie do matury poprzez m.in.
dodatkowe zajęcia edukacyjne,

 wycieczki, wyjścia do instytucji kultury, zajęcia z pracownikami naukowymi uczelni:
 edukacyjne wyjazdy krajowe i zagraniczne, np. do Zakopanego, Krakowa, Warszawy,
na Litwę, do Włoch, Rosji (Petersburg, Moskwa), Izraela,
 wyjścia do teatrów, kina, opery, muzeów, na koncerty,
 zajęcia z pracownikami naukowymi szkół wyższych,
 wycieczki do redakcji prasowych, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych,






rozwijanie kompetencji miękkich (niezwykle ważnych w wielu zawodach):
komunikatywności,
kreatywności,
otwartości,
umiejętności: pracy zespołowej, autoprezentacji, samomotywacji i motywowania
innych, wystąpień publicznych.

TEN PROFIL GWARANTUJE ROZWÓJ TWOICH HUMANISTYCZNYCH PASJI

Zapraszamy przyszłych prawników, sędziów, kuratorów sądowych, dziennikarzy,
psychologów, pedagogów, polityków, politologów, socjologów, historyków, aktorów,
reżyserów, pisarzy, medioznawców, filmoznawców, filologów, duchownych, specjalistów
od wizerunku medialnego osób i instytucji, rzeczników prasowych.
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W klasie matematycznej oferujemy:
 oparte na autorskich programach przedmioty dodatkowe:
 Statystykę
„Łatwo jest kłamać za pomocą statystyki, ale trudno jest mówić prawdę bez niej” (A. Dunkels). Wiele dziedzin nauki takich jak: biologia, chemia, fizyka, ale
też socjologia czy ekonomia zajmuje się badaniem zjawisk w otaczającym nas świecie i posługuje eksperymentem do formułowania i potwierdzenia swoich
teorii. W przeprowadzeniu takich badań niezbędne staje się wykorzystanie odpowiednich metod i narzędzi, które pozwolą na opracowanie zebranych
danych i analizę wyników. Tworzeniem i rozwijaniem takich użytecznych narzędzi zajmuje się właśnie statystyka.
Na zajęciach ze statystyki, poznasz m.in.:



podstawowe pojęcia statystyczne,



sposoby pozyskiwania i prezentowania danych,



klasyczne i pozycyjne miary średnie - średnia arytmetyczna, ważona, geometryczna, mediana, dominanta,



miary dyspersji - rozstęp, kwartyl pierwszy, drugi, trzeci, wariancję, odchylenie standardowe

oraz nauczysz się jak:


różnicować zmienną losową dyskretną i ciągłą,



obliczać wartość oczekiwaną i medianę rozkładu zmiennej dyskretnej oraz wariancję i odchylenie standardowe rozkładu zmiennej dyskretnej,



określać własności wartości oczekiwanej i wariancji rozkładu zmiennej dyskretnej,



stosować rozkład dwumianowy, rozkład Poissona i rozkład normalny w rozwiązywaniu zadań.

Zajęcia ze statystyki prowadzone są także dwujęzycznie - korzystamy z anglojęzycznej literatury fachowej i dodatkowych źródeł.

W klasie matematycznej oferujemy:
 oparte na autorskich programach przedmioty dodatkowe:
 Wstęp do nauk o biznesie
To moduł zajęć skupiający w sobie najważniejsze zagadnienia z dziedziny biznesu, z którymi absolwenci "Staszica" niewątpliwie będą mieli styczność
podczas pierwszego roku studiów na kierunkach związanym z matematyką, finansami czy zarządzaniem. Ponadto, w dobie trendu edukacyjnego
jakim jest Content and Language Integrated Learning (CLIL), Wstęp do nauk o biznesie funkcjonuje jako optymalne przygotowanie uczniów do
przetwarzania oraz przyswajania pojęć abstrakcyjnych w języku angielskim, umiejętności, które będą wymagane od przyszłego studenta
niekoniecznie wybierającego studiowanie w języku angielskim. Terminologia to niezaprzeczalnie part and parcel języka biznesu, a co za tym idzie
samej dziedziny biznesu. Poza specjalistyczną leksyką (dyskursem biznesowym), uczniowie poznają procesy i mechanizmy, które definiują
funkcjonowanie: jednostki, grupy oraz firmy w środowisku międzykulturowym. Wybrane zagadnienia poruszane na zajęciach to m.in.: sektory
ekonomii, typy jednostek gospodarczych, transfer językowy, opisywanie danych statystycznych, komunikacja niewerbalna, dekonstrukcja reklamy,
sztuka perswazji i negocjacji.
 Podstawy ekonomii
Na zajęciach z ekonomii dowiesz się, jak przebiegają procesy gospodarcze i jakie elementy składają się na nie? Co to jest inflacja, PKB, stopy
procentowe, cykl koniunkturalny? Jak człowiek radzi sobie z niedoborem zasobów? Które zasoby wykorzystuje, jak je alokuje i jak ten proces alokacji
przebiega? Dowiesz się o podziale nauk ekonomicznych na mikroekonomię i makroekonomię. Nasze funkcjonowanie jest oparte w dużej części o
podstawy ekonomii, a większość naszych działań opiera się na podstawowej zasadzie rynku finansowego - popytu i podaży. Znajomość zatem
pewnych pojęć ekonomicznych na pewno przyda Ci się w życiu!
 Laboratorium fizyczne

W klasie matematycznej oferujemy:
 Zerowy Rok Studiów w zakresie matematyki i fizyki w ramach współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, którego celem jest lepszy
start na studiach technicznych i ekonomicznych,
 Realizację w klasach maturalnych innowacji pedagogicznej pt.:„ Z matematyką na studia wyższe”, której celem jest pogłębianie wiedzy z zakresu
analizy matematycznej m.in. o zagadnienia t.j.: analiza II pochodnej, pochodna funkcji złożonej, całka oznaczona, całka nieoznaczona
(zwiększona liczba godzin matematyki o elementy matematyki wyższej)

 Udział w wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez :
 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 Politechnikę Śląską w Gliwicach,
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 Planetarium Śląskie w Chorzowie,
 Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej,
 Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie
 Politechnikę Warszawską

W klasie matematycznej oferujemy:
 Rozwój zainteresowań i pasji poznawczych poprzez :
 udział w zajęciach Koła Matematycznego, Koła Lingwistyki Matematycznej, Koła Szachowego, Koła Informatycznego,
 udział w Olimpiadach o Diamentowy Indeks AGH w zakresie matematyki, fizyki i chemii, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Olimpiadzie
Matematycznej, Ogólnopolskim Sejmiku Matematycznym, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości,

 udział w Międzynarodowych Zawodach Matematycznych „Naboj”, Międzynarodowym Konkursie „Kangur”, Międzynarodowym Konkursie
„Lwiątko”
 udział w Śląskim Konkursie Matematycznym, Jagiellońskim Turnieju Matematycznym, Regionalnym Konkursie Matematycznym „Rozkosze
Łamania Głowy”, „Matematyka bez granic”, „Nudna Matematyka”, Konkursie Wiedzy Technicznej,

 udział w Festiwalach Nauk: Festiwalu Matematyki oraz Festiwalu Nauk Przyrodniczych (organizowanych od czterech lat w naszym liceum),
 udział w Tygodniu Przedsiębiorczości
 udział w wykładach w ramach Towarzystwa Młodych Naukowców,
 udział w staszicowskich „Spotkaniach z Mistrzem” z naukowcami, pasjonatami różnych dziedzin naukowych,
 udział w obozach naukowych,
 Wysoki poziom nauczania i solidne przygotowanie do matury poprzez m.in.: udział w wyjazdowych warsztatach maturalnych, dodatkowych
zajęciach edukacyjnych oraz dodatkowe próbne matury,

 Rozwój umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia, umiejętność analizowania i rozwiązywania niestandardowych problemów.

NA TYM PROFILU TWÓJ ŚCISŁY UMYSŁ
ZNAJDZIE ŚWIETNE WARUNKI DO ROZWOJU

Jeśli marzysz o studiach technicznych, matematyce, informatyce, automatyce,
elektronice, robotyce, architekturze, budownictwie, transporcie lądowym lub morskim,
fizyce, astronomii, chemii, farmacji, ekonomii, bankowości i finansach, organizacji
i zarządzaniu to właśnie ten profil klasy jest dla Ciebie.
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W klasie biologicznochemicznej oferujemy:
 oparte na autorskim programie Laboratorium Biologiczno-Chemiczne
 Lekcja chemii. Biały fartuch, rękawiczki, a na oczach okulary ochronne. Obok
na stole probówki wypełnione barwnymi roztworami, a nad palnikiem
radośnie bulgocze mieszanina.
 Lekcja biologii. Pod jednym mikroskopem samodzielnie wyhodowany
pantofelek, pod innym organelle komórkowe obserwowane na preparatach
roślinnych.
Myślisz, że takie rzeczy tylko w amerykańskich filmach?
To nie jest amerykański sen! To rzeczywistość „Staszica”!
W 2018 roku wprowadziliśmy do naszej szkoły przedmiot Laboratorium
Biologiczno – Chemiczne. W ramach zajęć uczniowie mają okazję samodzielnie
wykonać doświadczenia, które do tej pory zwykle oglądali na ilustracjach
w podręczniku, obserwować tkanki pod mikroskopem, a nie tylko na prezentacji.
Mogą badać, poznawać, uczyć się. Arabskie przysłowie mówi: „Najlepszą szkołą
jest doświadczenie”, a doświadczeń w „Staszicu” Wam nie zabraknie!

W klasie biologicznochemicznej oferujemy:
 tygodniowe nadmorskie warsztaty ekologiczne w Kątach
Rybackich:



przez blisko tydzień młodzież z klas drugich liceum
ogólnokształcącego bierze udział w warsztatach
przyrodniczych



organizowane są gry terenowe – marsze na orientację



odbywają się zajęcia biologiczne i chemiczne



odbywają się warsztaty ornitologiczne



młodzież odpoczywa, relaksuje się i spędza czas ze sobą

W klasie biologicznochemicznej oferujemy:
 wysoki poziom nauczania i znakomite przygotowanie do
matury m.in. poprzez udział w zajęciach dodatkowych,
wyjazdowych wiosennych warsztatach naukowych,
 dużą liczbę godzin biologii i chemii pozwalającą na
rozszerzenie materiału objętego podstawą programową oraz
dokładne zgłębianie tajników wiedzy biologicznochemicznej,
 rozwijanie przyrodniczych pasji przez niestandardowe metody
nauczania, wyjazdy naukowe i przyrodnicze, poprzez
doświadczenia. Zgodnie ze słowami Konfucjusza „Powiedz
mi, a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól mi zrobić,
a zrozumiem”
 naukę w nowoczesnych pracowniach
wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego

z

pełnym

W klasie biologicznochemicznej oferujemy:
 rozwój zainteresowań i pasji poznawczych poprzez :













udział w zajęciach Biologicznego Koła Olimpijskiego, Koła Chemicznego,
udział w zajęciach organizowanych przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego
i Uniwersytetu Medycznego,
udział w Ogólnopolskiej Nocy Biologów,
udział w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Wiedzy
Ekologicznej,
udział w konkursach: Bioróżnorodność Świata Roślin i Zwierząt, Konkurs
Biotechnologiczny Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej,
Wojewódzki Konkurs Anatomiczny, Konkurs Chemiczny "O złoty indeks
Politechniki
Śląskiej",
Konkurs
Drużynowy
dla
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych „ Randka z Chemią”,
udział w wycieczkach przedmiotowych do Muzeum Anatomii w Krakowie,
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej,
udział w „Spotkaniach z Mistrzem” z prawdziwymi pasjonatami nauki,
lekarzami,
udział w wykładach w ramach Towarzystwa Młodych Naukowców,
udział w Festiwalu Nauk Przyrodniczych (organizowanym od czterech lat
w naszym liceum),
dzięki współpracy w Uniwersytetem Medycznym możliwość udziału
w Uniwersytecie Licealisty na Wydziale Lekarskim i Farmacji SUM.

TEN PROFIL OTWORZY CI DROGĘ NA MEDYCYNĘ I KIERUNKI PRZYRODNICZE !!!

Przygotujemy Cię na:
kierunki medyczne, ratownictwo medyczne, farmację , stomatologię, biologię, chemię, biochemię, biotechnologię,
fizjoterapię, ochronę środowiska, technologię chemiczną, technologię żywności i żywienia człowieka , kierunki politechniczne.
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CZEKAMY NA CIEBIE
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