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Klasa medyczna 

• Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

• Zajęcia dodatkowe: warsztaty na Uniwersytecie Medycznym 
w Poznaniu, techniki laboratoryjne, j. łaciński, Koło 
Turystyczne „Włóczykij”,

• Projekty: Medycyna w liceum, Mam haka na raka, 
Komórkomania, Transplantacja. Drugie życie, 

• Przedmioty punktowane w rekrutacji: 

j. polski, matematyka, biologia, chemia,

• Języki
 pierwszy język - język angielski
 drugi do wyboru – j. niemiecki, j. hiszpański, francuski, j. rosyjski

• Patronat: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w 
Poznaniu, Wydział Biologii UAM, Wydział Chemii UAM,



Klasa medyczna
efektywna liczba godzin rozszerzeń w cyklu czterech lat

rozszerzenia Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem

biologia 3 h 5 h 4 h 3 h 15 h

chemia 3 h 4 h 5 h 3 h 15 h



Języki

Drugi język:

• język francuski,
• język hiszpański,
• język niemiecki,
• język rosyjski

(podstawowy).

Zajęcia dodatkowe:

• język włoski,
• język łaciński.



Zdrowie i bezpieczeństwo!

Bezpieczeństwo

• monitoring wizyjny

• wejście do szkoły wyłącznie 
z kartą magnetyczną

• dogodny dojazd z każdego 
miejsca

Sport dla wszystkich

• piłka koszykowa,
• piłka siatkowa,
• lekkoatletyka

• unihokej,

• fitness,

• zajęcia rekreacyjne/jogging, 
itp.



Zajęcia dodatkowe i wspierające 



Uczymy w nowoczesnych, 
świetnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych



Umożliwiamy wyjazdy 
na wykłady i ćwiczenia na wyższych uczelniach

Politechnika Poznańska UAM



Pomagamy doskonalić 
sprawność posługiwania się językami obcymi

Przeżyliśmy wymiany 
z Anglią, Holandią, 

Niemcami, Hiszpanią … 
Co dalej?



Realizujemy projekty
europejskie, regionalne, uniwersyteckie i szkolne 

1Planet4All

Środowisko 
ponad wszystko



dziennikarskich

Organizujemy wiele ciekawych warsztatów

przyrodniczychjęzykowych



Kreatywni w każdej dziedzinie!

debata oksfordzkateatr, film, malarstwo programowanie, e-gaming



Pomagamy

kwestujemy
sadzimy drzewa

sprzątamy świat

pomagamy innym oddajemy krew 



Stwarzamy warunki 
do rozwoju talentów i zainteresowań

miłość do teatru

miłość do gór
miłość do fotografii

miłość do czytania

miłość do muzyki i 
plastyki

miłość do sportu



Wspieramy 

maturzystów

Wspieramy ucznia na każdym etapie



Nasze wyniki 

mówią same za siebie!

Najlepsze w Gnieźnie!
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