


Do klasy biznesowej zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami 

matematycznymi, geografią fizyczną lub społeczno-ekonomiczną, zagadnieniami 

związanymi z nowoczesnym marketingiem, przedsiębiorczością, ekonomią, 

współczesnym światem biznesu, turystyką, handlem zagranicznym oraz językami 

obcymi. Nauka na tym profilu pozwoli kształtować przedsiębiorczą postawę, 

rozwijać kreatywność i zdolność planowania oraz działania w zespole. Ukończenie 

klasy o profilu biznesowym daje olbrzymie możliwości wyboru z szerokiego 

wachlarza kierunków studiów uniwersyteckich, technicznych, przyrodniczych, 

ekonomicznych czy prawniczych.  

Koło fortuny czy przemyślana taktyka? 



Przedmioty punktowane w rekrutacji:  j. polski, matematyka, j. obcy;  

                                                                  geografia lub wos 

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe: matematyka, geografia 

Przedmioty rozszerzone do wyboru: j. polski lub j. angielski 

Język obcy obowiązkowy: j. angielski 

Języki obce do wyboru: j. rosyjski lub j. niemiecki  

Ofertę zaprezentują Łukasz i Kamil, 
przyszli biznesmeni?  



 Praca z aplikacją Quizziz 

Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej 

„UWAGA! Oszust w sieci”. 
Zajęcia metodą WebQuest’u 

Zajęcia przedmiotowe z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania. Nauka 

przez działanie. 

Oglądanie tekstury skał pod 
ręcznym mikroskopem 

Planowanie własnej  
działalności gospodarczej 

Nauka wypełniania 
zeznania podatkowego 

Zadanie zespołowe 
Marshmallow Challenge 
- budowa najwyższej 
wieży z makaronu 



Lekcje w terenie. Poznanie zagadnień geograficznych, środowiska przyrodniczo-

geograficznego powiatu i regionu. 

Nad Bugiem 

W Leśnictwie Wrotnów 



Rajdy rowerowe i wycieczki. Poznanie walorów turystycznych regionu. Integracja i 

zabawa. 

Podlaskie Muzeum Techniki Wojskowej 
i Użytkowej. Bielany Wąsy 

Muzeum Ziemi Sadowieoskiej Przystanek Brok Pałac w Patrykozach 

Park linowy. Nadbużaoski Ośrodek 
Edukacji w Broku Integracja przy ognisku  



Warsztaty edukacyjne, wykłady, ciekawe wydarzenia. Przygotowanie do życia w 

warunkach współczesnego świata, aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się 

rynku pracy. 

Młodzieżowe Targi Kultury Warsztaty psychologiczne 
„Motywacja i komunikacja” 

Wykład studentów SGH  
nt. tajników energetyki 

Spotkanie z pracownikiem Działu 
Zaufania i Bezpieczeostwa Allegro  
nt. bezpiecznych zakupów w sieci 

Na nagraniu telewizyjnym 
teleturnieju The Wall  

Z wizytą w Urzędzie Pracy 

Chess tournament. American 
School of Warsaw  



Uczestnicy Internetowej Gry Giełdowej. Zespół: Ilona Deja, Kacper Zaliwski, 

Kamil Madziar oraz Jakub Gryglas zajął w rankingu województwa 

mazowieckiego 36 lokatę na 601 drużyn biorących udział w grze. W rankingu 

ogólnopolskim na 5101 zespołów, nasi faworyci uplasowali się na 403 miejscu 

Olimpiada Przedsiębiorczości 

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” 

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej  

– Akademia Młodzieżowa 

Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska 

Wschodnia 

Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie 

Olimpiada Języka Angielskiego 

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 

OLIMPIADY I KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

Olimpiada Języka Niemieckiego 



Preorientacja zawodowa - poznanie zawodów od strony praktycznej podczas wizyt w 

zakładach pracy oraz w czasie Dni Przedsiębiorczości. 

W firmie ADDIT W Urzędzie Skarbowym 

W biurze rachunkowym W firmie transportowej W Zarządzie Dróg Publicznych W zakładzie energetycznym 

W banku 



Od początku pandemii pracujemy na platformie Office 365, wykorzystując Teams, One Drive, 

One Note, Forms oraz inne aplikacje. 70% lekcji odbywa się w formie online. Mimo utrudnień 

szkoła realizuje projekty edukacyjne, a uczniowie mają możliwość realizacji swoich pasji. 

Uczniowie na łączach ze sztuką. Cyfrowe MNW 
Kreatywna lekcja j. polskiego -  
„Człowiek według Gombrowicza” 

Pasje! Gabriela Jaczewska w 
profesjonalnym studiu nagrao 

Matura w czasie pandemii 

Olimpiady i konkursy. 
Magdalena Strupiechowska 
finalistką OLiJP 2020 oraz 
uczestniczką drugiego etapu 
Olimpiady Filozoficznej 2021 

Lekcja online z podstaw 
przedsiębiorczości 

Projekt edukacyjny „Szkoła z Duchem Czasu” 

#GaszynChallenge dla Zosi 



GOSPODARKA PRZESTRZENNA ZARZĄDZANIE 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

HANDEL I MARKETING 

GEOGRAFIA  

EKONOMETRIA 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA ADMINISTRACJA 

HANDEL ZAGRANICZNY I INNE 

TURYSTYKA 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

LOGISTYKA 

GEOLOGIA 
LEŚNICTWO 

EUROPEISTYKA 

PUBLIC RELATIONS 

EKONOMIA 




