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Długość
cyklu
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Planowana
liczba
oddziałów klas
pierwszych

Liczba
miejsc w
oddziale

matematyka - fizyka - j.angielski

4 lata

1

32

matematyka -geografia - j.angielski

4 lata

1

32

biologia - chemia - matematyka

4 lata

1

32

biologia - chemia - j. angielski

4 lata

1

32

j.polski - historia - j.angielski

4 lata

1

32

j.polski - biologia - j.angielski

4 lata

1

32

matematyka - informatyka j.angielski

4 lata

1

32

O szkole:
Wodzisławska Jedynka:
 łączy ponad 70-letnią tradycję z wyjątkową atmosferą,
 od 10 lat należy do grona najlepszych liceów w Polsce według Prestiżowego Rankingu
Liceów i Techników Perspektywy,
 współpracuje z uczelniami wyższymi i instytucjami: Akademią Górniczo-Hutniczą,
Politechniką Śląską, Wrocławską, Uniwersytetami: Jagiellońskim, Opolskim, Śląskim,
Ekonomicznym, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Ambasadą Hiszpanii, Ambasadą
Belgii,
 jest otwarta na młodych ludzi z pasją, tworząc sprzyjające warunki do nauki i
kreatywnego rozwoju.
Uczniowie Jedynki:
 zdobywają stypendia naukowe najlepszych amerykańskich uczelni: Stanford
University oraz Yale University,
 uzyskują wsparcie mentorskie profesorów i absolwentów najlepszych uczelni na
świecie, m.in. Harvard University,
 znajdują się w gronie stypendystów Ministra Edukacji i Nauki oraz Marszałka
Województwa Śląskiego,
 uczestniczą w licznych międzynarodowych i krajowych projektach edukacyjnych
m.in: FLEX, Cambridge Scholars’ Programme, Yale Young Global Scholars, Stanford
Pre-Collegiate Summer Institutes, The University of Notre Dame Summer Scholars,

Better Understanding for a Better World, My OXperience, Erasmus+ LORESU Let’s
Study Local and Regional Subjects at School we współpracy z Portugalią, Hiszpanią,
Chorwacją i Włochami; „Feeding our bodies and minds” we współpracy z Liceum J.
Guesde z Montpellier, Stanford Math Camp, Notre Dame Leadership Seminar,
Women2Women- leadership, e-Twinning, The Civic Education Workshop, Cultural
Care Au Pair, Mentoring Programme - New York Academy of Sciences,
Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Google Code, Klasy Frankofońskie na
Śląsku, Uniwersytet Licealisty na Śląskim Uniwersytecie Medycznym,
 zdobywają tytuły laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych m.in.: Literatury i
Jezyka Polskiego, Geograficznej, Biologicznej, Języka Angielskiego, Teologicznej,
Statystycznej, Wiedzy o mediach, „O Diamentowy Indeks AGH z matematyki i fizyki”,
 poznają i doskonalą znajomość języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego,
hiszpańskiego, włoskiego i łacińskiego,
 rozwijają swoje uzdolnienia i pasje m. in. w: szkolnym zespole wokalno-muzycznym,
kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań.
Jedynkę wyróżnia:
 najwyższa w powiecie wodzisławskim zdawalność matury, wyższa od średniej
województwa śląskiego i kraju,
 szkolna telewizja dydaktyczna z ponad 40-letnią tradycją,
 reżyserka wyposażona w profesjonalny sprzęt do realizacji i montażu materiałów
filmowych,
 aula z nowoczesną sceną, systemem oświetlenia i nagłośnienia oraz zapleczem
technicznym,
 stały wolontariat w jednostkach pomocowych Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz w szpitalu,
 program „Pierwsza pomoc – i Ty możesz ratować”, skierowany do pasjonatów
ratownictwa medycznego, realizowany we współpracy z Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. ,
 "Festiwal Wiedzy. Nauka - sposób na sukces" – organizowany cyklicznie,
 we współpracy z kilkunastoma ośrodkami akademickimi,
 zagraniczne obozy krajoznawczo-językowe,
 regularnie odbywające się koncerty młodych artystów Jedynki.
Wybierz Jedynkę, jeżeli :
 planujesz studia na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą,
 cenisz naukę języków obcych,
 pasjonujesz się pracą filmowca lub dziennikarza,
 uwielbiasz sport,
 stawiasz sobie za cel pomoc innym jako wolontariusz,
 chcesz realizować swoje pasje wokalno-muzyczne lub taneczne,
 zamierzasz w przyjaznej atmosferze spędzić kolejne cztery lata nauki.
Dyrektor Szkoły Janina Rurek

