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matematyka-fizyka-j.angielski

4 lata

1 30

matematyka-geografia-j.angielski 1 30

biologia-chemia-matematyka 1 30

biologia-chemia-j.angielski 2 60

j.polski-historia-j.angielski 1 30

j.polski-biologia-j.angielski 1 30

matematyka-informatyka-j.angielski 1 30

historia-geografia-j.angielski NOWOŚĆ! 1 30
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może poszczycić się wielopokoleniową tradycją,
wysokim poziomem nauczania, potwierdzonym w rankingach szkół i sukcesami w olimpiadach i konkursach
krajowych oraz międzynarodowych,
pomoże Ci przygotować się do matury tak, abyś mógł kontynuować studia wyższe na najlepszych uczelniach
w kraju i za  granicą.

JEDYNKA TO SZKOŁA, KTÓRA:



UNIVERSITY
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MATEMATYKA- FIZYKA-J.ANGIELSKI
Klasa dla przyszłych inżynierów budownictwa, automatyki 
i robotyki, energetyki, ochrony środowiska, architektów,
matematyków, fizyków, geologów.
 

BIOLOGIA-CHEMIA-J.ANGIELSKI
Klasa dla przyszłych lekarzy, ratowników medycznych,
farmaceutów, dietetyków, biologów, chemików,
fizjoterapeutów, pielęgniarek, kosmetologów.

BIOLOGIA-CHEMIA-MATEMATYKA
Klasa dla przyszłych inżynierów biomedycznych, lekarzy,
farmaceutów, biologów, chemików, biotechnologów,
analityków medycznych, weterynarzy.

MATEMATYKA-GEOGRAFIA-J.ANGIELSKI
Klasa dla przyszłych ekonomistów, menadżerów,
specjalistów ds. logistyki, geodetów, geografów,
pracowników sektora turystycznego.
 

MATEMATYKA-INFORMATYKA-J.ANGIELSKI
Klasa dla przyszłych informatyków, programistów,
analityków systemowych, grafików komputerowych,
administratorów baz danych, specjalistów BIG DATA.

J.POLSKI-BIOLOGIA-J.ANGIELSKI
Klasa dla przyszłych pedagogów, psychologów, terapeutów,
logopedów, edukatorów, specjalistów resocjalizacji,
nauczycieli wychowania fizycznego.
 

J.POLSKI-HISTORIA-J.ANGIELSKI
Klasa dla przyszłych prawników, dziennikarzy, socjologów,
pracowników socjalnych, administracji, historyków,
polonistów, anglistów. 

HISTORIA-GEOGRAFIA-J.ANGIELSKI NOWOŚĆ! 
To atrakcyjna propozycja dla uczniów o szerokich
zainteresowaniach humanistyczno-społecznych, otwiera
perspektywy ukierunkowane na relacje międzynarodowe
oraz interdyscyplinarne studia o charakterze społeczno-
ekonomicznym i kulturowym. 

WYBIERZ KIERUNEK
NAJLEPSZY DLA SIEBIE

zdobywają stypendia naukowe i certyfikaty
amerykańskich uczelni, w tym Stanford
University,Yale University, Harvardu, Notre Dame
University;
zostają ambasadorami programów zagranicznych
uczelni m.in. Yale University;
uczestniczą w międzynarodowych i krajowych
programach m.in: FLEX, Erasmus+ , Mentoring
Programme - New York Academy of Sciences,
Uniwersytet Licealisty na Śląskim Uniwersytecie
Medycznym, Uniwersytet Humanistów na
Uniwersytecie Śląskim;
poznają i doskonalą znajomość języków obcych:
angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego
i łacińskiego;
rozwijają swoje uzdolnienia i pasje m. in. w szkolnym
zespole wokalno-muzycznym Only One i Telewizji
Szkolnej.

UCZNIOWIE JEDYNKI:
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najwyższa w powiecie wodzisławskim zdawalność
matury, wyższa od średniej województwa śląskiego 

wieloletnia współpraca z ośrodkami naukowymi m.in.
Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Śląską,
Wrocławską, Uniwersytetami: Jagiellońskim, Opolskim,
Śląskim, Ekonomicznym, Śląskim Uniwersytetem
Medycznym, Akademią Wychowania Fizycznego 

coroczny "Festiwal Wiedzy. Nauka - sposób na sukces"
z udziałem pracowników naukowych, popularyzujący
naukę i wspierający uczniów w wyborze studiów, 
szkolna telewizja dydaktyczna z ponad 40-letnią
tradycją, w której uczniowie zdobywają umiejętności
filmowo-dziennikarskie,
reżyserka i aula z nowoczesnym sprzętem, systemem
oświetlenia i nagłośnienia,
stały wolontariat w jednostkach pomocowych
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
program „Pierwsza pomoc – i Ty możesz ratować”,
skierowany do pasjonatów ratownictwa medycznego,
realizowany we współpracy z Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl., 
zagraniczne obozy krajoznawczo-językowe.

      i kraju: w 2022r. zdawalność 99%,

      im. J. Kukuczki,  

CO NAS WYRÓŻNIA:

Jedynka dała mi dużą możliwość rozwoju osobistego zarówno
pod kątem naukowym, jak i społecznym. Miałem okazję do 
i poszerzenia swojej wiedzy z matematyki poprzez indywidualny
program nauczania oraz udział w różnych konkursach 
i olimpiadach matematycznych. Dzięki programowi Erasmus+
oraz projektowi POWER zwiedziłem wyspę Maderę i Turcję oraz
poznałem wielu ciekawych ludzi z kilku innych krajów
europejskich. Te niezapomniane chwile i doświadczenia
zostaną ze mną na całe życie. Jacob  kl. IV 

Podczas mojej nauki w Jedynce osiągnęłam wiele sukcesów
sportowych. Cała społeczność szkolna bardzo wspierała mnie 
w karierze sportowej i motywowała do dalszej pracy. dwukrotna
Mistrzyni Europy w Ju -Jitsu, stypendystka Ministra Edukacji
Narodowej – Marta  k. IV 

Jedynka to wyjątkowe miejsce, które pozwala mi rozwijać
zainteresowania w dziedzinach matematyki i informatyki. Dzięki
świetnej opiece nauczycieli i zapleczu edukacyjnemu, osiągam
sukcesy w wielu konkursach krajowych i międzynarodowych.
Mogę rozwijać swoje pasje i podróżować. Maciej kl. II 

JEDYNKA TO SZKOŁA 
DLA TYCH, KTÓRZY

chcą zainwestować w swoją naukową i zawodową
przyszłość,
chcą łączyć sukcesy artystyczne i sportowe 

chcą podjąć wyzwanie niesienia bezinteresownej
pomocy w wolontariacie stałym.

      z naukowymi,

Janina RurekDyrektor Szkoły

NASI UCZNIOWIE O SZKOLE:

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ:        
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