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PLANOWANA LICZBA KLAS  - 6 klas pierwszych liczących po 28 uczniów. 

SZCZEGÓŁOWA OFERTA ODDZIAŁÓW NA ROK 2018/2019 

Nazwa oddziału Przedmioty realizowane   
w zakresie rozszerzonym 

Przedmioty 
uzupełniające 

Pierwszy język 
obcy 
(kontynuacja)  

Drugi język 
obcy 
(kontynuacja 
lub od 
podstaw) 

Zajęcia punktowane przy 
rekrutacji wg ocen na 

świadectwie gimnazjalnym 

A  

prawniczo -
językowa 

j. angielski (od kl. I) 

historia (od kl. II) 

wiedza o społeczeostwie 

(od kl. II) 

przyroda  

 

j. angielski 

4/6/6 

j. niemiecki/ 

j. francuski/  

j. włoski  

2/2/2 

j. polski, matematyka 
oraz dwa wybrane 
obowiązkowe zajęcia 
spośród:  
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, fizyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeostwie. 

B 

medialno -
teatralna 

j. polski (od kl. I) 
 
j. angielski (od kl. I) 
 
biologia (od kl. II,                            
z możliwością zamiany               
na chemię, fizykę , 
geografię lub historię)   

przyroda/historia 
i społeczeostwo 
 
warsztaty 
teatralne 
 
 

j. angielski 
4/6/5 
 
j. niemiecki/ 
j. francuski/  
j. włoski  
2/2/2 

j. polski, matematyka 
oraz dwa wybrane 
obowiązkowe zajęcia 
spośród:  
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, fizyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeostwie. 

C 

matematyczno 
-fizyczna 

matematyka (od kl. I) 

j. angielski lub 
informatyka (od kl. I) 

fizyka, biologia, 
geografia, chemia (od kl. 
II, jeden przedmiot do 
wyboru) 

historia  
i społeczeostwo  

informatyka 
stosowana 

 

j. angielski 
3+1/3+4/3+4 

j. niemiecki/ 
j. francuski/ 
j. włoski  
2/2/2 

j. polski, matematyka 
oraz dwa wybrane 
obowiązkowe zajęcia 
spośród:  
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, fizyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeostwie. 

D 

medialno -
dyplomatyczna 

j. angielski (od kl. I), 
wiedza o społeczeostwie 
(od kl. II) 

geografia (od kl. II, z 
możliwością zamiany na 
biologię, chemię lub 
fizykę). 

przyroda/historia 
i społeczeostwo 
 

warsztaty 
medialno -
dyplomatyczne 

j. angielski 
5/5/5 

j. niemiecki/ 
j. francuski/ 
 j. włoski  
2/3/2 

j. polski, matematyka 
oraz dwa wybrane 
obowiązkowe zajęcia 
spośród:  
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, fizyka, 
geografia, historia, 
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 wiedza o społeczeostwie. 

E 

medyczna 

biologia (od kl. II)  

chemia (od kl. II) 

historia  
i społeczeostwo  

 

j. angielski 
4/3/3 

j. niemiecki/ 
j. francuski/ 
j. włoski  
2/2/2 

j. polski, matematyka 
oraz dwa wybrane 
obowiązkowe zajęcia 
spośród:  
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, fizyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeostwie. 

F 

matematyczno 
-przyrodnicza 

matematyka (od kl. I) 

j. angielski (od kl. I) 

biologia, chemia, fizyka 
lub geografia (od kl. II, 
jeden przedmiot do 
wyboru) 

historia  
i społeczeostwo  

 

j. angielski 
4/6/5 

j. niemiecki/ 
j. francuski/ 
 j. włoski  
2/2/2 

j. polski, matematyka 
oraz dwa wybrane 
obowiązkowe zajęcia 
spośród:  
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, fizyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeostwie. 

 
CO WYRÓŻNIA NASZĄ SZKOŁĘ? 

B bardzo dobre wyniki osiągane przez naszych uczniów na egzaminie maturalnym i bardzo wysoka 
zdawalnośd egzaminu maturalnego. 
 

A akademickośd, współpracujemy z uczelniami wyższymi:  Wydziałem Prawa i Administracji UŚ, Wydziałem 
Filologicznym UŚ, Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, Uniwersytetem Ekonomicznym w 
Katowicach, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Badao 
Interdyscyplinarnych, Politechniką Śląską, Politechniką Wrocławską oraz Wyższą Szkołą Technologii 
Informatycznych w Katowicach. 
 

T teatralna rzeczywistośd Batorego, czyli nasz Festiwal Teatralny. To niezwykłe wydarzenie teatralne                        
i kulturalne, znane daleko poza murami szkoły. Wydarzenie, które już od 29 lat integruje nauczycieli, 
uczniów i absolwentów.  Batory to także twórczy udział uczniów 
w realizacji wielu projektów i przedsięwzięd artystycznych, kulturalnych i naukowych. 
 

O otwartośd na pomysły i ciekawe rozwiązania, otwarte i dobre relacje łączące społecznośd szkolną. 
 

R rozwój ucznia, indywidualny i wszechstronny jest naszym nadrzędnym  celem.  
Szanujemy indywidualnośd, wspieramy uczniów w przygotowaniach do konkursów  
i olimpiad przedmiotowych, umożliwiamy realizację indywidualnego toku/programu nauczania.                
Mamy również czas na pomoc i wspieranie rozwoju uczniów z trudnościami  
w nauce. 
 

Y (es)powiedz TAK naszej szkole! 

 

 DZIEŃ OTWARTY  - 12 maja 2018 r. godz. 10.00 – 13.00. 

Dokumenty kandydatów przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00. 
 


