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KLASA POLITECHNICZNA

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z kierunkami technicznymi – klasa

politechniczna umożliwi Ci najlepsze przygotowanie się do studiów.

Biorąc udział w konkursach i olimpiadach oraz uczestnicząc

w zajęciach kół zainteresowań - będziesz świadomie rozwijał swoje

zainteresowania przedmiotami ścisłymi.

OPIS

j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

matematyka, informatyka, j. angielski

PRZEDMIOTY WIODĄCE

j. niemiecki

DRUGI JĘZYK



KLASA TURYSTYCZNA

Jeśli jesteś człowiekiem ciekawym świata, chcesz uczyć się języka

angielskiego, geografii i języka polskiego w zakresie rozszerzonym –

to klasa turystyczna jest profilem dla Ciebie. Realizację

zainteresowań umożliwią Ci liczne projekty m. in.: wymiana polsko-

niemiecka, program Enter Your Future i wiele innych.

OPIS

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

j. polski, j. angielski, geografia

PRZEDMIOTY WIODĄCE

j. niemiecki/j. hiszpański

DRUGI JĘZYK



KLASA MEDYCZNA

Jeśli Twoim marzeniem są studia medyczne, biochemia,
biotechnologia, biologia, ekologia, fizjoterapia czy psychologia –
wybierz klasę medyczną, w której realizowane są rozszerzone
programy nauczania z chemii, biologii i języka angielskiego.
Gwarantujemy wyposażenie pracowni chemicznej i biologicznej
w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

OPIS

j. polski, matematyka, j. angielski, chemia lub biologia

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

j. angielski, biologia, chemia

PRZEDMIOTY WIODĄCE

j. niemiecki

DRUGI JĘZYK



KLASA HUMANISTYCZNA

Jeśli myślisz o studiach: filologicznych, historycznych, prawniczych,
dziennikarskich, socjologicznych, o europeistyce lub innych
kierunkach humanistycznych, wybierz klasę humanistyczną.
Uczniowie uczęszczający do tej klasy odnoszą od lat sukcesy
w olimpiadach i konkursach z przedmiotów humanistycznych,
zdobywając indeksy na wybrane kierunki studiów.

OPIS

j. polski, matematyka, j. angielski, historia

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

j. angielski, j. polski, historia

PRZEDMIOTY WIODĄCE

j. niemiecki/j. hiszpański

DRUGI JĘZYK



KLASA PRAWNICZA

Jeśli masz naturę humanisty, który w szybko zmieniającym się świecie,
stawiającym coraz to nowe wyzwania chce znaleźć miejsce dla
siebie, to klasa prawnicza jest z pewnością właściwym wyborem.
Dzięki rozszerzonym historii i WOS zrozumiesz procesy historyczne
i społeczne. Z kolei rozszerzony język angielski wzbogaci Twoje
umiejętności komunikacyjne i zwiększy szansę na znalezienie pracy.

OPIS

j. polski, matematyka, j. angielski, historia lub WOS

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

j. angielski, historia, WOS

PRZEDMIOTY WIODĄCE

j. niemiecki/j. hiszpański

DRUGI JĘZYK



KLASA EKONOMICZNA

Jeśli planujesz studiować na kierunkach politechnicznych bądź
wybierzesz ekonomię, geologię, geofizykę lub inne kierunki
przyrodnicze, klasa ekonomiczna będzie dla Ciebie najlepszym
wyborem. Przygotujemy Cię do matury na poziomie rozszerzonym
z matematyki, języka angielskiego i geografii. Proponujemy Ci
ciekawe zajęcia terenowe i wyzwania turystyczne.

OPIS

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

j. angielski, matematyka, geografia

PRZEDMIOTY WIODĄCE

j. niemiecki

DRUGI JĘZYK



KLASA PSYCHOLOGICZNA

Jeśli Twoim marzeniem są studia medyczne, biochemia,
biotechnologia, biologia, ekologia, fizjoterapia czy psychologia,
wybierz klasę psychologiczną, w której realizowane są rozszerzone
programy nauczania biologii, języka polskiego i języka angielskiego.
Będziemy wspierać Twój upór i determinację w zdobywaniu
specjalistycznej wiedzy i kompetencji kluczowych.

OPIS

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

j. angielski, j. polski, biologia

PRZEDMIOTY WIODĄCE

j. niemiecki/j. hiszpański

DRUGI JĘZYK



I LO w Mielcu to szkoła, która uczy 

i wychowuje, dba o wartości, szanuje historię 

i tradycję, wymaga od uczniów nie tylko wiedzy 

i umiejętności, ale także wysokiej kultury 

osobistej.

ZAPRASZAMY


