
I Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Tomasza Zana we Wschowie



Dla uczniów zainteresowanych przedmiotami 
ścisłymi proponujemy następujące profile 

kształcenia:

1. Politechniczno-informatyczny - informatyka (lub chemia),

    matematyka, fizyka i język angielski realizowane 

    na poziomie rozszerzonym 

 

2. Ekonomiczny - geografia, matematyka 

    i język angielski realizowane na poziomie rozszerzonym

3. Bezpieczeństwo narodowe - matematyka, fizyka lub

    chemia i język angielski realizowane na poziomie rozszerzonym

4. Przyrodniczy - biologia, chemia lub geografia i język angielski

    realizowane na poziomie rozszerzonym

Wybrane profile przygotują Cię do studiów na uczelniach technicznych, ekonomicznych, 
przyrodniczych, morskich, uniwersytetach, na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, finanse
i rachunkowość, bankowość, ubezpieczenia gospodarcze, marketing, bezpieczeństwo narodowe, 
ekonomia globalna i menedżerska, europeistyka, budownictwo, architektura, mechatronika, 
energetyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka w biznesie, analityka gospodarcza, inżynieria 
produkcji, mechanika, robotyka, transport, logistyka, biologia, geografia, geologia, geodezja, ochrona 
środowiska, weterynaria, medycyna, farmacja, gospodarka odpadami i rekultywacja odpadów, 
inżynieria ekologiczna, dietetyka, kosmetologia itp.

Ofertę w tym obszarze wzbogacają atrakcyjne
zajęcia uzupełniające, takie jak

Ad 2

Ekonomia w praktyce - to zajęcia, w trakcie których możesz sprawdzić, czy masz żyłkę 

przedsiębiorcy. Od pomysłu na biznes, przez przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do analizy 

efektu. Podczas zajęć praktycznych poznasz realia funkcjonowania gospodarki i rynku, metody 

badania, selekcjonowania i analizy informacji. Nauczysz się jak podejmować właściwe decyzje 

biznesowe, by poprowadzić swoją firmę z sukcesem.

Ad 3 
Ratownictwa specjalistyczne - to przedmiot prowadzony przez doświadczonego strażaka, 

st. kpt. Przemysława Berusa, który pozwoli Ci zapoznać się z zasadami ratownictwa wodno-

nurkowego, wysokościowego, chemiczno-ekologicznego i poszukiwawczo-ratowniczego. 

Ad 4

Ochrona środowiska - to zajęcia, na których zyskasz umiejętność stawiania hipotez, 

analizowania, wyciągania wniosków i formułowania spostrzeżeń. Poznasz zagadnienia z zakresu 

np. chemii nieorganicznej, organicznej czy chemii roztworów wodnych, co umożliwi

Ci rozpoznanie zagrożeń dla środowiska, przewidywanie ich skutków i przeciwdziałanie tym 

zagrożeniom. 
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Ad 2

Podstawy ekonomii – to zajęcia, które w prosty sposób odpowiedzą na pytanie, co nas łączy

z ekonomią. Poznamy zasady obrotu pieniądzem na rynkach lokalnych i międzynarodowych, jak 

również funkcjonowanie rynku pracy. Wyjaśnimy jaką rolę pełni państwo w ekonomii oraz,

z globalnego punktu widzenia, instytucje i organizacje międzynarodowe.

Ad 2 

Informatyka w biznesie – Komputer to nie wszystko. Ważne, by umieć wykorzystać go do 

rozwiązania problemów, które stawia przed nami życie. Formuły ułatwiające obliczenia, 

przejrzyste i atrakcyjne prezentowanie wyników, wybór właściwych, najważniejszych informacji 

spośród wielu danych to umiejętności niezbędne dla dobrego prowadzenia firmy. Za pomocą 

komputera, Internetu i programów wspierających biznes nauczysz się jak skutecznie działać we 

współczesnej gospodarce, jak wygrać z konkurencją i odnieść sukces.



Dla uczniów zainteresowanych przedmiotami 
humanistycznymi proponujemy następujące profile 

kształcenia:

1. Dziennikarsko-humanistyczny - język polski, historia

i język angielski realizowane na poziomie rozszerzonym 

2. Dziennikarsko–humanistyczny - język polski, 

historia i WOS realizowane na poziomie rozszerzonym

3. Humanistyczny z fakultetem psychologiczno-pedagogicznym - 

język polski, historia i WOS realizowane na poziomie rozszerzonym 

Wybrane profile przygotują Cię do studiów na uniwersytetach, uczelniach 
humanistycznych, pedagogicznych, teologicznych, artystycznych, na 
kierunkach: dziennikarstwo, public relations, marketing i reklama, komunikacja 
międzykulturowa,  filmoznawstwo, dziennikarstwo radiowe, telewizyjne i internetowe, 
komunikacja europejska, medioznawstwo, fotografia dziennikarska, reklamowa
i artystyczna, nowe technologie multimedialne, bibliotekoznawstwo, prawo, 
administracja, politologia, filologia, teologia, historia, filozofia, praca socjalna. 
socjologia, antropologia kulturowa, pedagogika, psychologia itp.

Ofertę w tym obszarze wzbogacają atrakcyjne
zajęcia uzupełniające, takie jak

Ad 1, Ad 2 

Dziennikarstwo, fotografia i film - na tych zajęciach nauczysz się przygotowywać newsy, 

opracowywać wywiady czy pisać reportaże. Dodatkowo, podczas warsztatów filmowych

i fotograficznych, poznasz zasady tworzenia materiałów audiowizualnych. Dla nas 

najważniejsza jest praktyka - uczniowie klas humanistycznych tworzą szkolną telewizję ZANTV, 

uczestniczą w warsztatach dziennikarskich realizowanych w redakcji portalu zw.pl oraz 

spotykają się z dziennikarzami TVN, TVP1, TVN24, poznając tajniki dziennikarstwa

 i sukcesu zawodowego.
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Ad 3

Elementy psychologii i pedagogiki - podczas tych zajęć zapoznasz się z pojęciami z zakresu 

psychologii i pedagogiki. Dowiesz się czym zajmują się różne dziedziny psychologii, np. 

psychologia ogólna, sądowa, rozwojowa czy psychologia reklamy bądź biznesu. Będziesz mieć 

okazję poznać podstawy funkcjonowania ludzkiego mózgu, kształtowania się osobowości, 

procesów związanych z myśleniem, uczeniem się, pamięcią, emocjami czy motywacją. Zajęcia 

pokażą Ci także jakie znaczenie ma psychologia we współczesnym świecie - począwszy od 

leczenia i terapii, po psychologię pracy i rozwój biznesu.



Dla uczniów zainteresowanych
nauką języków obcych proponujemy następujące profile 

kształcenia:

1. Europejski - język angielski, geografia i WOS realizowane 

    na poziomie rozszerzonym 

2. Turystyczny - język angielski, geografia i WOS

    realizowane na poziomie rozszerzonym

3. Ekonomiczny - język angielski, geografia

    i matematyka realizowane na poziomie rozszerzonym

4. Angielski z ochroną środowiska - język angielski, 

   geografia i biologia realizowane na poziomie rozszerzonym

Wybrane profile przygotują Cię do studiów na uniwersytetach, AWF-ach, uczelniach 
ekonomicznych, uczelniach zagranicznych, na kierunkach: filologia angielska, organizacja 
turystyki i rekreacji, agroturystyka, marketing w turystyce, hotelarstwo, turystyka międzynarodowa, 
stosunki międzynarodowe, dyplomacja, europeistyka, kulturoznawstwo,  lingwistyka, zarządzanie, 
logistyka międzynarodowa, bezpieczeństwo narodowe, promocja zdrowia w rekreacji, turystyka 
kulturowa i przyrodnicza, animacja w rekreacji i turystyce, organizacja przedsięwzięć  turystycznych, 
ochrona środowiska,  obsługa ruchu turystycznego, geografia turystyczna, turystyka, ekonomia, 
administracja, gospodarka przestrzenna, gospodarka turystyczna, biznes międzynarodowy itp.

Ofertę w tym obszarze wzbogacają atrakcyjne
zajęcia uzupełniające, takie jak

Ad 2

ZANtravel – to przedmiot skierowany do amatorów turystyki. W trakcie nauki uczestniczymy

w wielu wyjazdach, w tym na Jarmarki Bożonarodzeniowe, Targi Turystyczne do Berlina 

i Poznania oraz polsko-angielskie obozy szkoleniowe w ramach projektu EuroWeek. Lekcje 

w terenie, lekcje muzealne oraz wykłady o tematyce turystyczno-podróżniczej pozwolą Ci 

nabyć umiejętność samodzielnego planowania imprez turystycznych i animacji czasu wolnego. 

Paryż, Londyn, Berlin, Drezno, Kolonia, Warszawa, Wrocław, Poznań i Zakopane to tylko 

niektóre z miast odwiedzonych przez nas dotychczas.

Ad 4

Chemia w przyrodzie - to zajęcia, dzięki którym zyskasz umiejętność stawiania hipotez, 

analizowania, wyciągania wniosków i formułowania spostrzeżeń. Poznasz zagadnienia

z zakresu np. chemii nieorganicznej, organicznej czy chemii roztworów wodnych, co umożliwi Ci 

rozpoznanie zagrożeń dla środowiska, przewidywanie ich skutków i przeciwdziałanie tym 

zagrożeniom. 

Ad 4

Człowiek w środowisku - to przedmiot, na którym będziesz miał okazję zająć się 

problematyką związaną z działalnością ludzi na Ziemi - zanieczyszczeniem środowiska, brakiem 

wody pitnej na świecie lub efektem cieplarnianym.

Ad 1 

Dyplomacja, Europa i świat - to przedmiot, na którym poznasz zasady zawierania umów 

i porozumień międzynarodowych, prowadzenia rozmów na szczycie w myśl przyjętego 

protokołu dyplomatycznego. Zaznajomisz się nie tylko ze światem wielkiej polityki, konwencji

i traktatów. Dowiesz się, na czym polega światowy handel i globalny system finansowy oraz 

poznasz prawne podstawy ich funkcjonowania. 
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Ad 3 

Podstawy ekonomii i języka angielskiego w biznesie - to przedmiot, który w prosty 

sposób odpowie na pytanie, co nas łączy z ekonomią. Zajęcia obejmujące podstawowe pojęcia 

ekonomiczne prowadzone będą z elementami języka angielskiego. Tym samym poznasz zasady 

funkcjonowania gospodarki oraz podstawy języka angielskiego w biznesie, co przygotuje Cię do 

ubiegania się w przyszłości o ciekawe stanowiska pracy w korporacjach międzynarodowych, 

przedsiębiorstwach, czy instytucjach Unii Europejskiej.



Wybrane profile przygotują Cię do studiów na AWF-ach, uniwersytetach, uczelniach 
przyrodniczych, uczelniach ekonomicznych, na kierunkach: wychowanie fizyczne, 
fizjoterapia, fizykoterapia, terapia zajęciowa, turystyka i rekreacja, ekoturystyka, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, odnowa biologiczna w sporcie, animacja w rekreacji 
i turystyce, sport, organizacja i zarządzanie sportem, rekreacja, hotelarstwo, trener. 
wybranej dyscypliny sportowej, menedżer sportu, kosmetologia, dietetyka itp.

Specjalnie dla Ciebie proponujemy profil 

ACTIVE Zan- to przedmiot dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas wolny. Ruch to nie 

tylko obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, lecz każda aktywność fizyczna 

podejmowana w ciągu dnia. Na zajęciach poznasz  alternatywne formy wychowania fizycznego 

i aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach przedmiotu będziesz uczestniczył w zajęciach 

z zumby, wycieczkach pieszych i rowerowych, marszobiegach terenowych, wyjazdach na 

pływalnię, do parku linowego czy na kręgle. Poznasz związek między aktywnością fizyczną

i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem. 

Sport i rekreacja - to zajęcia dla uczniów zainteresowanych sportem i rekreacją, chcących 

rozwijać swoje umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych z piłki nożnej, piłki siatkowej

i koszykówki. Dla chętnych organizowane  są zajęcia z tenisa stołowego, wycieczki rowerowe 

czy zumbą. Szkoła posiada własne boisko wielofunkcyjne, salę gimnastyczną, siłownię i bieżnię 

lekkoatletyczną. Uczniowie biorą udział w wielu imprezach sportowych (rozgrywki w piłkę 

siatkowa, piłkę koszykową, piłkę nożną, szkolny dzień sportu), wśród których wyróżnia się 

Młodzieżowa Liga Siatkówki Dziewcząt i Chłopców. 

Ofertę w tym obszarze wzbogacają atrakcyjne
zajęcia uzupełniające, takie jak
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1. Ogólny z aktywnością sportowo-rekreacyjną - 

biologia i język angielski realizowane na poziomie rozszerzonym
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Teatr

„W Zanadrzu” to propozycja dla uczniów wszystkich klas, którzy chcą rozwijać swoje pasje 

teatralne i zdolności aktorskie. Na zajęciach przygotowujemy sztuki teatralne znanych 

autorów, które następnie wystawiane na dużej scenie przed publicznością szkolną, 

mieszkańcami miasta i okolic. Każdego roku przygotowujemy oprawę artystyczną 

uroczystości  szkolnych  a w  zależności od potrzeb gramy scenki kabaretowe lub 

przedstawiamy bajki dla dzieci.  Lubiący poezję mogą się sprawdzić biorąc udział

w konkursach recytatorskich. Dysponujemy też bogatym zbiorem strojów i rekwizytów 

teatralnych, które można było podziwiać w ubiegłym roku, w czasie wystawianego w CKiR 

spektaklu „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” lub dwa lata temu w sztuce „Iwona, księżniczka 

Burgunda”.

„Mąż zmarł, ale już m lepiej” -
Marta Golinowska, Daniel Jaskółka

„Iwona, księżniczka Burgunda”

A po lekcjach...

Dziennikarze

Szkolna telewizja ZanTV działa w ramach zajęć prowadzonych w klasach o profilu 

dziennikarsko-humanistycznym. Uczniowie przygotowują filmowe relacje na temat 

wydarzeń związanych z życiem szkoły, przeprowadzają sondy uliczne oraz biorą udział

w różnego rodzaju projektach filmowych (spoty reklamowe, teledyski, filmowe adaptacje 

dzieł literatury itp.). Nasze materiały możecie obejrzeć na profilu facebookowym – ZanTV. 

Dziennikarze z Zana współpracują również z regionalnym portalem informacyjnym ZW.PL.  

Działania w ramach ZanTV służą nie tylko rozbudzeniu zainteresowania dziennikarstwem, 

ale przede wszystkim są ciekawym sposobem na podejmowanie interesujących 

przedsięwzięć. Dzięki nim uczniowie w praktyce poznają zasady pracy w mediach,

a jednocześnie doskonale się bawią realizując swoje filmowe pomysły. 

Wybrane osiągnięcia 2014:

I miejsce w ogólnopolskim konkursie filmowym na najlepszy wideoklip „Czas na muzykę”

II miejsce w ogólnopolskim konkursie filmowym „Nakręcona historia”

II miejsce w ogólnopolskim konkursie filmowym „ Nowoczesna edukacja”

najlepszy wideoklip
„Czas na muzykę” 2014

ćwiczenia ZANTv 
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Sukcesy humanistów

Od kilku lat uczniowie „Zana” biorą udział w olimpiadach tematycznych i ogólnopolskich 

konkursach historycznych zajmując najwyższe lokaty. I tak, Filip Czarnota,  Michał Majer 

i Jacek Firlej zostali laureatami olimpiady tematycznej losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego w latach 1768 -1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za 

wolność Waszą i Naszą" Wszyscy olimpijczycy otrzymali  od rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego zaproszenie do studiowania na UJ wraz z możliwością ubiegania się

o specjalne stypendium, a Norbert Czechowski jako finalista XXXIX Olimpiady Historycznej 

(Gdańsk - kwiecień 2013), został zwolniony z egzaminu maturalnego z historii na poziomie 

rozszerzonym. Wśród naszych uczniów są też stypendystki Fundacji Centrum im. 

Profesora Bronisława Geremka - Sandra Hewusz, Emilia Sobańska i Daria Sobczyk, które 

uczestniczyły w ogólnopolskich warsztatach historycznych "Polska w XX wieku" 

(Warszawa, marzec - czerwiec 2014).

Jacek Firlej i Michał Majer
laureaci olimpiady tematycznej losy żołnierza
i dzieje oręza polskiego w latach 1914 - 1950. 
Od strzelców i legionistów do "żołnierzy wyklętych”
(Warszawa -czerwiec 2014);

Jednostka Strzelecka 4047

Każdy uczeń Zana może wstąpić w szeregi Wschowskiego Oddziału 

Związku Strzeleckiego „STRZELEC”. W jednostce tej obowiązują DNI 

MUNDUROWE, wtedy to uczniowie chodzą w mundurach. 

Wstępując do oddziału „STRZELEC”:

- strzelasz z broni pneumatycznej i palnej

- ćwiczysz musztrę wojskową i różne rodzaje taktyk na zasadach zgodnych 

            z regulaminami Wojska Polskiego

- trenujesz podstawy walki wręcz 

- startujesz w zawodach strzeleckich i sportowo obronnych

- bierzesz czynny udział w uroczystościach patriotycznych

- uczestniczysz w akcjach charytatywnych

- wyjeżdżasz na letni obóz dla kadetów

- bierzesz udział w marszu nocnym

- zwiedzasz jednostki wojskowe i Międzyrzecki Rejon Umocnień

- spotykasz się z rodzinami przedwojennych Strzelców

20 – 22 lutego 2015 r. wyjazd 
do Karpacza – szkolenie kondycyjne 
i turystyka

26 października - 
Mały Kurs Walki w Mieście – 
szkolenie z taktyki czarnej
w Nowej Soli

Start w Wojewódzkich Zawodach
Obronnych  Reprezentacji
Klas Mundurowych w Zielonej Górze 
w dniu 5 listopada 2014 r. (II miejsce)



www.zan.edu.pl

sekretariat@zan.edu.pl

67-400  Wschowa

ul. Matejki 1

tel./fax 65 540 29 34
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