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W naszej klasie znajdziecie wszystko dla przyszłych 
matematyków, informatyków, programistów. 
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Ponadto organizujemy: Ponadto organizujemy: Ponadto organizujemy:

• Wiedza i doświadczenie, zdobyte podczas nauki przygotują 
Cię do przyszłej pracy w zawodach związanych z matema-
tyką i informatyką oraz do dalszych studiów w tym zakresie 
na uniwersytecie lub politechnice. 

• Naszym celem jest łączenie teorii z praktyką, rozwijanie za-
interesowań i pasji uczniów. 

• Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zajęciach 
dodatkowych związanych z matematyką i informatyką,  
w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego uzy-
skać wybrane kwalifikacje w zawodach: technik informatyk 
i technik programista, które rozwiną Twoje zainteresowania.

• Będziesz miał możliwość uczestniczenia w projektach 
i konkursach związanych z matematyką i informatyką.
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• wyjścia do instytucji publicznych celem poznania syste-
mów informatycznych obsługujących dane jednostki;  

• kursy, szkolenia i warsztaty matematyczne oraz informa-
tyczne prowadzonych w formie on-line za pomocą platfor-
my e-learningowej;  

• zajęcia dodatkowe z matematyki przygotowujące do egza-
minu maturalnego ;

• zajęcia koła matematycznego, udział w konkursach, olim-
piadach i projektach matematycznych i informatycznych
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Pomimo że robotyka w naszej szkole zagościła niedawno, mamy 
już liczne sukcesy na naszym koncie.
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• Szkoła posiada bogate zaplecze techniczne - nasza pracownia 
informatyczna to jedna z 12 najnowocześniejszych pracowni 
w Polsce. 

• Do dyspozycji oddajemy kilkanaście zestawów do konstruowa-
nia i programowania robotów, w tym: Edison, Micro:bit, Raspber-
ry Pi oraz mBoty oparte na płytkach Arduino;

• Zajęcia z robotyki odbywają się zgodnie z programem opracowa-
nym we współpracy z  ekspertami z Wojskowej Akademii Tech-
nicznej oraz  Ministerstwa Obrony Narodowej. 

• Szkoła współpracuje z Politechniką Wrocławską I Politechniką 
Łódzką w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego.
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