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 przyszłość z tradycjami

DOŁĄCZ DO NAS

www.plater.edu.pl

• współpraca z Instytucjami Narodowymi:
 – Instytut Pamięci Narodowej
 – Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 – Ministerstwo Energii

• opieka naukowa Uniwersytetu Śląskiego,
• współpraca z uczelniami wyższymi:

– Śląskim Uniwersytetem Medycznym,
– Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach,

• innowacje pedagogiczne,
• wysoki poziom nauczania,
• doświadczona kadra pedagogiczna,
• sukcesy w konkursach i olimpiadach,
• sukcesy sportowe,
• niepowtarzalna atmosfera,
• zgrana społeczność uczniowska,
• udział w projektach międzynarodowych,
• nowoczesna pracownia językowa,
• laboratorium biologiczne i chemiczne,
• pracownia pierwszej pomocy,
• bezpieczeństwo – monitoring, karta szkolna,
• smaczne domowe obiady,
• działalność społeczna i charytatywna,
• gazetka szkolna „E!milka”,
• teatr szkolny „Teatr Nasz”,
• szkolny radiowęzeł,
• pokój licealisty.

facebook.com/IiLoImEmiliiPlaterWSosnowcu/
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UCZ SIĘ Z NAMI!

PROFIL BIOLOGICZNY

PROFIL MATEMATYCZNY

PROFIL JĘZYKOWY

PROFIL MEDIALNY

PROFIL PRAWNO-POLITOLOGICZNY

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

WYBIERZ PROFIL DLA SIEBIE! SZKOŁA ZE 110–LETNIĄ TRADYCJĄ!

Lekarz ma tylko jedno 
zadanie: wyleczyć chorego 
Hipokrates
• przedmioty rozszerzone: 

biologia i chemia,
• przedmioty uzupełniające: 

– ratownictwo medyczne, 
– język łaciński w medycynie,

• drugi język do wyboru: 
francuski, niemiecki lub rosyjski (międzyoddziałowo)

Nowoczesna pracownia biologiczna i chemiczna oraz zajęcia w laboratoriach Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego umożliwią 
przyszłym lekarzom, farmaceutom, biologom i chemikom zdobycie nie tylko wiedzy 
teoretycznej, ale też praktycznej. Współpracujemy również z drużyną OSP Timken 
i WOPR Sosnowiec.

W każdej wiedzy jest tyle prawdy, 
ile jest w niej matematyki 
Immanuel Kant
• przedmioty rozszerzone: 

– matematyka i fizyka,
• przedmiot rozszerzony do wyboru: 

– język angielski lub informatyka,
• przedmioty uzupełniające: 

– Szkolne Wall Street, 
– fizyka jądrowa w medycynie, energetyce i przemyśle,

• drugi język do wyboru – francuski, niemiecki lub rosyjski 
(międzyoddziałowo)

Nauka w klasie matematycznej umożliwi uczniom nie tylko poznanie matematyki, 
fizyki czy informatyki, ale też dzięki porozumieniu z Narodowym Centrum Badań 
Jądrowych w Świerku oraz Ministerstwem Energii daje niepowtarzalną okazję 
do korzystania z laboratoriów, wykładów i innych zajęć z pracownikami tych instytucji 
a w perspektywie możliwość wyboru wielu kierunków studiów zarówno na uczelniach 
technicznych, ekonomicznych jak i medycznych.

Media to czwarta władza…
• przedmiot rozszerzony – język 

polski,
• 2 przedmioty rozszerzone do 

wyboru: 
– geografia lub historia, 
– język angielski lub wiedza 
o społeczeństwie,

• przedmioty uzupełniające – zajęcia teatralne 
– sztuka filmowa,

• drugi język do wyboru: włoski lub rosyjski (międzyoddziałowo)

W programie warsztaty dziennikarskie, zajęcia z emisji głosu, udział w wykładach 
uniwersyteckich, wycieczki do redakcji prasowej, rozgłośni radiowej, stacji telewi-
zyjnej, możliwość współpracy z gazetką szkolną oraz uczestnictwa w projektach 

Materia nie może zginąć 
– Antoine Laurent Lavoisier
• przedmioty rozszerzone: biologia, chemia 

i matematyka,
• przedmiot uzupełniający 

– fizyka jądrowa w medycynie, 
energetyce 
 i przemyśle,

• drugi język do wyboru: francuski, 
niemiecki lub rosyjski 
(międzyoddziałowo)

Nowoczesna pracownia biologiczna i chemiczna oraz zajęcia w laboratoriach 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego umożli-
wią przyszłym lekarzom, farmaceutom, biologom i chemikom zdobycie nie tylko 
wiedzy teoretycznej, ale też praktycznej. Porozumienie z Narodowym Cen-
trum Badań Jądrowych w Świerku i Ministerstwem Energii daje uczniom 
niepowtarzalną okazję do korzystania z laboratoriów, wykładów i innych zajęć 
z pracownikami tych instytucji.

Z językami wszędzie jesteś 
w domu
Edward de Waal
• przedmiot rozszerzony 

– język hiszpański,
• przedmioty rozszerzone do wyboru: 

– język polski lub język angielski, 
– geografia lub historia,

• przedmiot uzupełniający – wokół świata z językiem angielskim

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Biblioteką Amerykańską (American 
Corner) i Instytutem Cervantesa umożliwi przyszłym tłumaczom i językowcom 
udział w wykładach i warsztatach oraz w Tygodniu Kina Hiszpańskiego. Pracownia 
językowa natomiast pozwoli na ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych. 
Dodatkowo istnieje możliwość udział w programie EuroWeek.

Duch prawa i duch wolności są 
filarami społeczeństw 
Henryk Ibsen
• przedmioty rozszerzone: 

– historia i wiedza 
o społeczeństwie,

• przedmiot rozszerzony do wyboru: 
– język polski lub język angielski,

• przedmioty uzupełniające: podstawy psychologii, 
– język łaciński w prawie,

• drugi język do wyboru: włoski, niemiecki lub rosyjski 
(międzyoddziałowo)

Profil pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego. Uczniowie klasy prawnej uczestniczą w spotkaniach z prawnika-
mi – sędziami, adwokatami, prokuratorami, a także historykami, politykami 
i działaczami społecznymi. W klasie realizowany będzie przedmiot podstawy 
psychologii – podczas zajęć dowiesz się, jak funkcjonuje ludzki mózg, co składa 
się na naszą osobowość.


