KLASA AL
politechniczna
Przedmioty rozszerzone

matematyka, geografia, język angielski

Nauczane języki

język angielski, język niemiecki lub hiszpański

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, geografia, informatyka

Opis klasy:
Klasa skierowana jest do uczniów zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i umiejętności z
zakresu matematyki i geografii.
Na realizację tych przedmiotów przewidziano zwiększoną liczbę godzin, co daje doskonałe
podstawy i możliwości kontynuowania nauki na wielu atrakcyjnych kierunkach studiów
politechnicznych i uniwersyteckich. Dzięki podpisanemu porozumieniu szkoły z
Politechniką Lubelską, klasa będzie uczestniczyć w pokazach i laboratoriach
prowadzonych przez wykładowców akademickich w szkole i na uczelni oraz korzystać z
zasobów biblioteki uczelnianej. Dla uczniów tej klasy przewidziane są bezpłatne
konsultacje z matematyki prowadzone przez studentów z Koła Naukowego Matematyków
Politechniki Lubelskiej. Szkoła oferuje również szeroką gamę zajęć dodatkowych z
matematyki.

KLASA BL
usportowiona klasa mundurowa
Przedmioty rozszerzone

biologia, geografia, język angielski

Nauczane języki

język angielski, język rosyjski

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, biologia, język angielski

Opis klasy:
Klasa dedykowana jest dla młodzieży usportowionej, która pragnie doskonalić swoją
sprawność fizyczną. Uczniowie mają dodatkowe zajęcia, gdzie rozwijają swoje
zainteresowania sportowe we współpracy z lubelskimi klubami sportowymi. Program dla tej
klasy przewiduje tygodniowy obóz sprawnościowy, zajęcia na basenie (AQUA Lublin),
bezpłatny kurs samoobrony, kurs z podstaw ratownictwa medycznego oraz prowadzenie
autorskiego przedmiotu „Podstawy bezpieczeństwa kraju”. W ramach zawartych przez
szkołę porozumień z wojskiem, policją, strażą graniczną, strażą pożarną i strażą miejską
prowadzone będą zajęcia o zadaniach tych służb, predyspozycjach wymaganych od
kandydatów do pracy w służbach mundurowych, uczelniach przygotowujących do pracy,
plusach i minusach pracy w służbie oraz możliwych ścieżkach awansu. Dla uczniów tej
klasy zorganizowane będą wycieczki na lotnisko, do Sztabu Wielonarodowej Brygady Wojska
Polskiego i Komendy Miejskie Straży Pożarnej.

KLASA CL
prawnicza
Przedmioty rozszerzone

historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Nauczane języki

język angielski, język niemiecki lub język hiszpański

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, historia, wiedza o
społeczeństwie

Opis klasy:
Klasa objęta jest patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego a uczniowie mają
możliwość współpracy ze studentami z Koła Historyków KUL, uczestniczenia w wybranych
zajęciach akademickich, imprezach naukowych oraz korzystania z księgozbioru Instytutu
Historii.
Do klasy o profilu prawniczym zapraszamy przede wszystkim młodzież, która w przyszłości
chce wykonywać szeroko rozumiane zawody prawnicze: sędziego, prokuratora, adwokata,
notariusza, radcy prawnego, doradcy podatkowego, komornika, referendarza sądowego czy
wreszcie urzędnika. Zapraszamy także osoby, które myślą o zgłębieniu wiedzy historycznej,
socjologicznej czy politologicznej. Klasa realizuje przedmiot dodatkowy „Edukacja
prawnicza,” na podstawie autorskiego programu nauczania, który przewiduje wizyty w
sądzie (w tym podczas rozpraw) czy spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych.
Nade wszystko nauka w klasie prawniczej przygotuje do radzenia sobie z rozmaitymi
problemami natury prawnej w życiu. Przewiduje się ćwiczenia zachowań w sytuacjach
wymagających wiedzy prawniczej czy pisania pism urzędowych i procesowych. Uczniowie
tej klasy mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w konkursach i olimpiadach
tematycznych związanych z profilem klasy oraz happeningach historycznych, w lekcjach
muzealnych i projektach edukacyjnych o charakterze społeczno-prawnym.
Po nauce w tej klasie żaden problem życiowy nie będzie Wam straszny!

KLASA DL
artystyczna
Przedmioty rozszerzone

język polski, język angielski, historia

Nauczane języki

język angielski, język niemiecki lub język hiszpański

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, historia, język angielski

Opis klasy:
Młodzież uczęszczająca do klasy o tym profilu realizuje swoje zainteresowania w różnych
formach wyrazu artystycznego w ramach zajęć prowadzonych na podstawie autorskich
programów przygotowanych specjalnie dla nich. W ramach nauczania w klasie artystycznej
realizowany jest przedmiot dodatkowy ,,Twórca i odbiorca sztuki”. Młodzież uczestniczy
również w warsztatach teatralnych, fotograficznych, tanecznych, zajęciach ze sztuki
filmowej i nowoczesnych technik wizualnych. Chętni biorą udział w zajęciach
plastycznych, rozwijają swoje talenty w chórze Amabile, zespole wokalno-muzycznym
„Poza Deszczem”. Uczniowie klas artystycznych rozwijają również swoje pasje
dziennikarskie. Prowadzą gazetkę szkolną „Super Władek COOLtura”, „Bibliofil”.
Corocznie prezentują swoje umiejętności na festiwalach, przeglądach teatralnych biorą
udział w konkursach artystycznych i filmowych. Są autorami małych form scenicznych,
scenariuszy filmowych, wystaw prac plastycznych i fotograficznych. Od pięciu lat uczniowie
klas artystycznych organizują Ogólnopolski Konkurs Poezji Śpiewanej „Na strunach
poezji”. Od 2014 roku młodzież z klas artystycznych otoczona została opieką patronacką
Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Uczniowie biorą również udział w wielu projektach
artystycznych np. „Filmowe dekady” z MDK „Pod Akacją”, „Rodzina z Lublina” ze
Stowarzyszeniem Przyjaciół Radia Lublin. Młodzież uczęszczająca do klasy artystycznej
współpracuje również z Muzeum Literackim Józefa Czechowicza oraz Klubem Batalionu
Dowodzenia Wielonarodowej Brygady. W ramach współpracy z BDWB młodzież może
realizować własne pomysły artystyczne – koncerty, wystawy prac plastycznych. Uczniowie
uczęszczający do tej klasy biorą udział w wycieczkach przedmiotowych uwzględniających
zainteresowania oraz profil kształcenia – Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, Szkoła
Filmowa w Łodzi.

KLASA EL
medyczno - ratownicza
Przedmioty rozszerzone

biologia, chemia

Nauczane języki

język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, biologia, chemia

Opis klasy:
Pogłębianie wiedzy i umiejętności biologii i chemii pozwoli uczniom na kontynuowanie
nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów związanych między innymi z medycyną i
ekologią (np. biotechnologia, rehabilitacja, dietetyka, nowoczesne technologie żywienia,
ochrona środowiska, kosmetologia). Dla uczniów tej klasy przygotowany został dodatkowo
autorski program „Podstawy ratownictwa medycznego”. Swoje zainteresowania młodzież
może rozwijać uczestnicząc w działających w szkole bardzo aktywnie, kołach naukowych
takich jak: ekologiczne, biologiczne i „Ekozespół”. Uczniowie klas medyczno-ratowniczych
mają możliwość uczestniczenia w projektach promujących zdrowy styl życia, kampaniach
profilaktycznych, przedsięwzięciach ekologicznych i specjalistycznych kursach. Z
inicjatywy uczniów tej klasy powstała Szkolna Drużyna Ratownictwa Medycznego. Klasa
objęta jest patronatem Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, dzięki czemu może
uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez uczelnię. W bieżącym roku
podjęta została współpraca z Uniwersytetem Medycznym, która zakłada udział uczniów w
warsztatach, laboratoriach i pokazach.

KLASA FL
psychologiczno-dziennikarska – oddział integracyjny
Przedmioty rozszerzone

język polski, język angielski, biologia

Nauczane języki

język angielski, język niemiecki lub język hiszpański

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, biologia, język angielski

Opis klasy:
Mając na uwadze potrzeby edukacyjne młodzieży niepełnosprawnej w XV Liceum
Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego został utworzony
oddział integracyjny. Klasa integracyjna jest klasą nieliczną, w której może się uczyć od 15
do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych, co daje komfortowe warunki
pracy wszystkim uczniom w tym oddziale. Nauka języków obcych odbywa się w podziale na
kilkuosobowe grupy, co stwarza młodzieży szansę na perfekcyjne ich opanowanie. Klasa
ma profil psychologiczno-dziennikarski a uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji
poprzez udział w warsztatach z psychologii i kole dziennikarskim. Dla wszystkich
uczniów tej klasy przygotowano bogatą ofertę zajęć z obszaru komunikacji
interpersonalnej: warsztaty z asertywności, samopoznania, empatii, mowy ciała i sposobów
radzenia sobie ze stresem. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Dzięki temu może uczestniczyć w
wykładach i ćwiczeniach oraz zajęciach o charakterze psychoedukacyjnym. Współpraca
obejmuje również diagnozę, terapię i poradnictwo psychologiczne.
Kadra pedagogiczna została wyposażona w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do
pracy z młodzieżą niepełnosprawną, a uczniowie szkoły są przygotowani na jej przyjęcie.
Cała społeczność szkolna jest zaangażowana w proces budowania właściwego klimatu dla
idei integracji w szkole i tworzenie więzi z uczniami niepełnosprawnymi. Przyjazna
atmosfera w klasach integracyjnych powoduje, że wszyscy jej uczniowie czują się
wyjątkowo! Podczas rekrutacji do tej klasy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie
z
niepełnosprawnością
ruchową
na
podstawie
orzeczeń.
O
przyjęciu
osób
niepełnosprawnych decyduje Szkolny Zespół ds. naboru uczniów z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego. Pozostali uczniowie przyjmowani są na zasadach ogólnych
rekrutacji elektronicznej.

