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Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne 

i zawodowe zarówno z naukami humanistycznymi, jak i społecznymi, technicznymi oraz ścisłymi. Młodzież 

ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły, pomagających w 

ukierunkowaniu zainteresowań. Uczniowie klasy biznesowej nie tylko poszerzają wiadomości z zakresu nauk 

ścisłych, ale także nabywają szerokiej wiedzy z geografii i wiedzy o społeczeństwie. W zakresie 

rozszerzonym mogą uczyć się języka angielskiego z zakresu biznesu tzw. Bussines English. Możliwe jest 

realizowanie wybranego języka obcego w zakresie rozszerzonym - j. angielski lub j. niemiecki. Rozwiązanie 

takie pozwala w przyszłości kontynuować naukę na kierunkach: filologicznych, pedagogicznych, 

społecznych, humanistycznych, ale także technicznych. Klasa biznesowa jest dobrym wyborem również dla 

osób wiążących swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w sektorze administracji państwowej                   

i samorządowej lub pragnących poświęcić się własnej działalności gospodarczej.  

Naszym celem jest przygotowanie uczniów do aktywnego wchodzenia w środowisko biznesowe, 

decydowanie o sobie i wytyczanie własnej ścieżki rozwoju poprzez wzmacnianie mocnych stron, własnych 

zainteresowań i uzdolnień. W klasie o tym profilu, oprócz kształcenia ogólnego, można będzie zdobyć 

wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent tego kierunku będzie 

wyposażony w wiedzę jak może wyglądać praca w wybranej firmie, jakie wymagania należy spełnić żeby 

móc otworzyć własny interes i jak sobie świetnie radzić w świecie biznesu. Profil ten przygotowuje 

absolwentów do podjęcia nauki na następujących kierunkach: bankowość, ekonomia, turystyka, geodezja, 

ochrona środowiska, geografia, socjologia, zarządzanie i marketing, politologia, psychologia, socjologia       

i wiele innych kierunków.  

Jeżeli Twoim marzeniem jest praca w instytucjach finansowych, bankach, firmach 

ubezpieczeniowych, chcesz być maklerem giełdowym, brokerem, analitykiem, logistykiem czy też prowadzić 

własną działalność gospodarczą - najlepszym wyborem będzie klasa biznesowa! W tej klasie będziesz się 

przygotowywał/a do matury na poziomie rozszerzonym z matematyki, języka obcego i dowolnie wybranego 

przedmiotu. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, prywatnymi firmami i państwowymi instytucjami 

będziesz mógł/mogła uczestniczyć w ciekawych zajęciach związanych z prowadzeniem biznesu, finansami, 

projektami. Przedmiotami uzupełniającymi będą: ekonomia w praktyce, matematyka w biznesie, pracownia 

informatyczna w ekonomii (wykorzystanie programów w firmie).  

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD GODZIN PRZEDMIOTÓW ROZSZERZANYCH 

w czteroletnim liceum ogólnokształcącym  

   

 

 

 

 
        *do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, język obcy (drugi),  

                             wiedza o społeczeństwie 

 KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV 

JĘZYK OBCY 5 4 5 4 

MATEMATYKA 5 6 5 6 

III ROZSZERZENIE 
DO WYBORU* 

- 2 3 3 
 


