Profil humanistyczno- medialny ( z rozszerzonym językiem angielskim)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
Języki obce:
 j. polski
 Językiem wiodącym jest język angielski
 historia
 Drugi język obcy nauczany w systemie międzyoddziałowym,
 j. angielski
do wyboru spośród: j. niemieckiego, j. rosyjskiego,
j. hiszpańskiego.
W klasie humanistyczno-medialnej bardzo dobrze poczują się ci uczniowie, którzy myślą o studiach z zakresu dziennikarstwa,
prawa, historii, pedagogiki, socjologii, a przede wszystkim filologii polskiej, angielskiej, niemieckiej czy rosyjskiej.
Bez obaw! Ten profil skierowany jest również do tych wszystkich, którzy potrzebują jeszcze trochę czasu na to, aby sprecyzować
swoje plany co do wyboru przyszłości. W klasie humanistyczno-medialnej dajemy Wam czas na odkrycie swoich zainteresowań i
rozbudzenie pasji czy po prostu… na spędzenie w twórczej atmosferze kilku najbliższych lat Waszego życia.
W klasie humanistyczno-medialnej proponujemy Wam następujące rozszerzenia z takich przedmiotów jak: język polski,
historia i język angielski.
Zaczniemy od najważniejszego argumentu: klasa humanistyczno-medialna to jedyny profil nauczania w naszym liceum, który
umożliwia naukę języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Dobrze zdany egzamin maturalny na tym poziomie to na większości
uczelni wyższych (Uniwersytet Wrocławski, UAM w Poznaniu, UZ w Zielonej Górze) podstawowy warunek umożliwiający podjęcie
studiów z zakresu filologii angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, ale też prawa, pedagogiki, historii czy dziennikarstwa. Jeśli zatem
czujesz się humanistą i w tym kierunku zamierzasz rozwijać swoje zainteresowania to profil humanistyczno-medialny zdecydowanie
jest właśnie dla Ciebie!
Na lekcjach języka polskiego, oprócz tradycyjnych tekstów literackich, staramy się jak najczęściej odwoływać do współczesnych
tekstów kultury, takich jak powieści fantasy, seriale, filmy fabularne czy gry komputerowe. Dlatego cyklicznie w formie zadań domowych
uczniowie oglądają filmy, a następnie - podczas dyskusji - starają się omawiać ich problematykę. Taka szeroka znajomość różnorodnych
tekstów kultury jest bardzo przydatna… na przykład podczas pisania eseju na maturze z języka polskiego.
To jednak nie wszystko! Nauczyciele języka polskiego podczas zajęć z uczniami w kreatywny sposób przybliżają zagadnienia z
zakresu literatury poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania, organizowanie zajęć w formie debat, odgrywanych scenek
paraliterackich czy organizowanie teleturniejów tematycznych.

Na zajęciach z edukacji medialnej od lat stawiamy na praktykę, dlatego nasi uczniowie oprócz tego, że poznają gatunki
dziennikarskie, piszą również reportaże, felietony i wywiady. Podczas zajęć z fotografii i filmu uczą się tworzyć sondy uliczne,
obsługiwać sprzęt audio i video. Materiały przygotowywane przez uczniów klas humanistycznych są publikowane na portalu
facebookowym ZANTV (3.000 polubień!) – co ciekawe, mamy spore grono obserwujących wśród Azjatów:)
Od samego początku łączymy przyjemne z pożytecznym – nagrywamy teledyski, robimy filmy dokumentalne, tworzymy
tematyczne sesje fotograficzne. Nie wierzycie? Pora na kilka liczb – do tej pory nasz kanał youtube’owy odwiedzono blisko 200 tysięcy
razy: znajduje się na nim ponad 180 relacji i sond szkolnych, filmów dokumentalnych i teledysków. To niesamowita multimedialna
kronika naszej szkoły, do której każdego roku dopisujemy wciąż nowe karty. Nasze konto instagramowe (@wzanie), utworzone
niecały rok temu, obserwuje ponad 600 osób! Teraz Ty możesz dołączyć do naszego zespołu i stać się jednym z kronikarzy klasy
humanistyczno-medialnej.
Co jeszcze? Swoją wiedzę z zakresu mediów pogłębiamy bezpośrednio u źródeł, biorąc udział w spotkaniach i warsztatach z
dziennikarzami tej rangi co Marcin Meller, Tomasz Sekielski, Piotr Bojarski, Arleta Bojke, Jarosław Kuźniar czy Tomasz Raczek.
Coś dla ambitnych? Nasi uczniowie od lat odnoszą również sukcesy w różnego rodzaju konkursach dziennikarskich,
fotograficznych i filmowych, takich jak Olimpiada Wiedzy o Mediach, Turniej Reportażu, Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich
KLAPS, Ogólnopolski Konkurs Retoryczny i wiele, wiele innych.
W naszej szkole bardzo aktywnie działa również „Klub Miłośników Historii” – podczas zajęć uczniowie przygotowują się do
udziału w konkursach z zakresu historii oraz do olimpiad historycznych. Miłośnicy teatru i wszelkich form scenicznych z pewnością
znajdą dla siebie miejsce w szkolnym kole teatralnym „W ZANadrzu”.
Opracował: mgr Tomasz Wojnarowski

Profil sportowo - biologiczny (z zajęciami rekreacyjnymi)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
Języki obce:
 biologia
 Językiem wiodącym jest język angielski
 język angielski
 Drugi język obcy nauczany w systemie międzyoddziałowym,
do wyboru spośród:j. niemieckiego, j. rosyjskiego,
j.hiszpańskiego.
Interesujesz się sportem i rekreacją? Ciekawi Cię świat fauny i flory oraz funkcjonowanie ludzkiego organizmu? Może chciałbyś

zostać rehabilitantem, trenerem personalnym lub ekologiem, powinieneś wybrać klasę o profilu sportowo – biologicznym.
W przyszłości będziesz mógł podjąć studia na kierunkach takich jak: fizjoterapia, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, dietetyka
,ekologia, kosmetologia, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, archeologia, bezpieczeństwo narodowe oraz na innych kierunkach
uniwersyteckich.
Wszystkim, którzy chcieliby podjąć naukę w tej klasie oprócz
dodatkowych zajęć rekreacyjnych(150 godzin w cyklu czteroletnim i trzyletnim) doskonalących ogólną sprawność fizyczną, oferujemy
realizację poziomu rozszerzonego z biologii i j. angielskiego.
W ramach zajęć rekreacyjnych proponujemy:
 wprowadzanie urozmaiconych form aktywności, w tym sportów całego życia; streetball, piłka plażowa, crossminton, ringo,
badminton, tenis ziemny i stołowy, siłownia, zajęcia fitness, wycieczki piesze i rowerowe, nordic walking, jogging
 organizowanie różnych form wypoczynku, w tym festynów i zawodów
 wyjazdy na imprezy sportowo -rekreacyjne oraz wykłady akademickie rozwijające zainteresowania
 spotkania tematyczne z osobami związanymi ze sportem, zdrowiem i rekreacją
 reprezentowanie szkoły na zawodach i imprezach sportowych(w latach 2017-2019 – nasze uczennice zajmują I miejsce w
Powiecie w piłce siatkowej)
 przeprowadzanie testów sprawności fizycznej i umiejętność ich interpretacji
 zajęcia prowadzone na boisku wielofunkcyjnym, sali gimnastycznej, siłowni, sąsiadujących terenach parkowych
Jeśli jesteś osobą lubiącą łączyć aktywność sportową i rekreację z nauką, która chce rozwijać swoje pasje i kreatywność – to ta oferta
spełnia Twoje oczekiwania.
Opracowała: mgr Ewa Nowak

Profil politechniczny (z podstawami programowania)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
Języki obce:
 matematyka
 Językiem wiodącym jest język angielski
 j. angielski
 Drugi język obcy nauczany w systemie międzyoddziałowym,
 fizyka
do wyboru spośród: j. niemieckiego, j. rosyjskiego,
j. hiszpańskiego.

Chcesz zostać inżynierem? Konstruktorem, technologiem, programistą? Interesuje cię technika, roboty, nowoczesne technologie? Lubisz
logiczne łamigłówki, a może często pytasz: jak to działa? Wybierz profil politechniczny w Zanie!
W klasie politechnicznej stawiamy na: osobisty rozwój, kreatywne rozwiązywanie problemów, logiczne myślenie, aktywne poznawanie i
wyjaśnianie zjawisk zachodzących w naszym otoczeniu.
Nauka matematyki, fizyki i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym bardzo dobrze przygotuje Cię do egzaminu maturalnego z
tych przedmiotów.
Otrzymasz możliwość podjęcia studiów na atrakcyjnych i innowacyjnych kierunkach takich jak: mechatronika, robotyka, informatyka,
inżynieria materiałowa itp. Będziesz mógł wybrać studia na wiodących uczelniach technicznych: politechnikach, Akademii Górniczo –
Hutniczej czy też Wojskowej Akademii Technicznej, a ukończenie studiów technicznych i uzyskanie tytułu inżyniera zagwarantuje Ci
interesującą i dobrze płatną pracę.
Dodatkowy przedmiot „Podstawy programowania” odkryje przed Tobą tajemnice komputerów, robotów i techniki cyfrowej. Nauczysz
się pisać programy w językach programowania C++ oraz Python. Poznasz tajniki projektowania i drukowania 3D. Przygotujesz się do
zdawania egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym.
Uczniowie klas politechnicznych biorą udział w licznych konkursach informatycznych i matematycznych osiągając w nich spore sukcesy.
Są wśród nich laureaci Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu Informatycznego, konkursu „Programować każdy może”, czy też
matematycznego konkursu „MATGURA”.
Dodatkowe zajęcia jak np. „Warsztaty programisty” czy też „Konsultacje maturalne” pomogą ugruntować Twoją wiedzę, ale również
rozwinąć Twoje zainteresowania i pasje. Dadzą możliwość rozszerzenia zagadnień omawianych na lekcjach, zdobycia dodatkowych
umiejętności, przygotowania się do konkursów.
Opracował: mgr Krzysztof Grabka

Profil ekonomiczny (angielski- dwujęzyczny)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, j. angielski
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
Języki obce:
 j. angielski
 Językiem wiodącym jest język angielski
 geografia
 Drugi język obcy nauczany w systemie międzyoddziałowym,
 matematyka
do wyboru spośród: j. niemieckiego, j. rosyjskiego,
j. hiszpańskiego.
W klasie ekonomicznej stawiamy na kształcenie językowe i umożliwiamy naukę języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie
dwujęzycznym. Jednocześnie zdobędziesz tu wiedzę w zakresie rozszerzonym z matematyki i geografii, których naucznie
prowadzone będzie dwujęzycznie: w języku polskim i języku angielskim. Oznacza to, że realizując program tych przedmiotów, poznasz
fachowe słownictwo i wybrane treści w języku angielskim, a także będziesz wykorzystywał anglojęzyczne teksty, filmy czy zbiory zadań.
Specjalistyczne słownictwo wprowadzane będzie stopniowo i wykorzystywane podczas lekcji w sposób praktyczny, dzięki czemu z
łatwością opanowujesz język angielski.
Wybór profilu ekonomicznego - dwujęzycznego to szereg zalet:
 edukacja dwujęzyczna sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu języka, daje możliwość poznania szerszego zasobu
słownictwa, a także pozwala na codzienne konwersacje i stały kontakt z językiem. Uczniowie klasy dwujęzycznej
poszerzają wiedzę na temat krajów języka obcego związaną z kulturą, historią, geografią, literaturą, polityką oraz życiem
codziennym
 absolwenci mają możliwość podjęcia studiów na niebanalnych kierunkch takich jak: ekonomia, bankowość,
administracja, europeistyka, filologia angielska i inne filologie, finanse i rachunkowość, geologia, gospodarka wodna,
handel zagraniczny, kartografia, turystyka i rekreacja, zarządzanie i marketing, towaroznawstwo, geografia, zarządzanie i
inżynieria produkcji, międzynarodowe stosunki gospodarcze, geodezja, logistyka i wiele innych
 wysokie umiejętności językowe dają możliwość studiowania w języku angielskim, zdania państwowych egzaminów
językowych (FCE, CAE), swobodnego utrzymywania zagranicznych kontaktów i są ogromną zaletą
w poszukiwaniu przyszłej pracy
 nauka w klase ekonomicznej pozwoli na zdawanie dwujęzycznie egzaminu maturalnego z matematyki i geografii
oraz języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, co premiowane jest w procesie rekrutacji na niektóre uczelnie
(m.in. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnikę Wrocławską, Szkołę Główną Handlową w Warszawie,

Uniwersytet Łódzki)
Zatem jeśli jesteś osobą lubiącą łączyć naukę z praktyką, dociekliwą, która chce doskonalić umiejętność logicznego i analitycznego
myślenia, a jednocześnie biegle posługiwać się językiem angielskim - dołącz do nas.
opracowała: mgr Marta Ambroży

Profil biologiczno- chemiczny ( z zajęciami rekreacyjnymi)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
Języki obce:
 biologia
 Językiem wiodącym jest język angielski
 chemia,
 Drugi język obcy nauczany w systemie międzyoddziałowym,
 j. angielski
do wyboru spośród: j. niemieckiego, j. rosyjskiego,
j. hiszpańskiego.
Matematyka to królowa nauk ale biologia to życie, a chemia przyszłość.
Jeżeli chcesz lepiej poznać swój organizm, funkcjonowanie roślin i zwierząt oraz mechanizmy rządzące ożywionym światem to
właśnie ten profil jest dla Ciebie.
Pasjonujesz się ochroną środowiska, martwią Cię skutki efektu cieplarnianego i destrukcyjny wpływ człowieka na przyrodę? W Zanie na
lekcjach biologii i chemii wspólnie będziemy szukać odpowiedzi na nurtujące Ciebie zagadnienia.
Biologia i chemia realizowana na rozszerzonym poziomie zapewnia nie tylko pogłębienie wiedzy dotyczącej fizjologii roślin,
zwierząt i ludzi lecz także otwiera przed Tobą świat atomów oraz złożonych zjawisk i otaczającego nas świata.
W ramach tego profilu proponujemy Ci:
- zajęcia wzbogacone o efektywne metody nauczania, prezentacje, filmy dydaktyczne i obserwacje mikroskopowe,
- wyjazdy na wykłady i warsztaty prowadzone na uczelniach wyższych,

- również, czasem wybierzemy się na zajęcia terenowe .
W razie potrzeby uruchomimy dodatkowe zajęcia rozwijające Twoje pasje i zainteresowania lub zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
np. warsztaty maturzysty.
Dodatkowym atutem tego profilu są zajęcia rekreacyjne, prosimy nie mylić ich z wychowaniem fizycznym . W ramach zajęć
wkręcisz się w świetną sportową zabawę nastawioną na zdrowy styl życia (streetball, piłka plażowa, crossminton, ringo, badminton,
tenis ziemny i stołowy, siłownia, zajęcia fitness, wycieczki piesze i rowerowe, nordic walking, jogging i wiele, wiele innych propozycji).
Dobrze zdany egzamin maturalny z biologii, chemii i języka angielskiego daje szerokie spektrum możliwości w kwestii wyboru
kierunków studiów, między innymi na kierunki medyczne, farmację, biologię, biotechnologię, psychologię, ratownictwo medyczne,
dietetykę, kosmetologię, architekturę krajobrazu, mikrobiologię, ochronę środowiska, również kierunki politechniczne, fizjoterapię,
weterynarię i wiele innych.

Profil językowy (angielsko- hiszpański)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, j. angielski
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
 j. angielski
 j. hiszpański
 geografia
Klasa językowa angielsko-hiszpańska to idealna propozycja dla tych, którzy chcą płynnie posługiwać się językiem angielskim i
hiszpańskim oraz odkrywać tajniki wiedzy geograficznej. Uczniowie klasy językowej realizują w zakresie rozszerzonym język angielski,
język hiszpański i geografię. Zajęcia prowadzone są aktywizującymi metodami, w których wdrożenie wiedzy teoretycznej wspomagane
będzie ciekawymi ćwiczeniami i projektami.
Podczas lekcji języka angielskiego pracujemy z autentycznymi tekstami źródłowymi, takimi jak broszury, ulotki, mapki
zagranicznych miast, mapki parków rozrywki, broszurami informacyjnymi m.in. Uczniowie wcielają się w role turystów, ankieterów,
przewodników czy pracowników biur podróży. Poruszamy także tematykę, która odpowiada Waszym zainteresowaniom 

Ponadto, organizujemy spotkania konwersacyjne z obcokrajowcami, dzięki czemu likwidujemy barierę językową i uczymy się
rozmawiać płynnie w języku angielskim.
Naszym wspólnym celem jest nie tylko zdanie matury z języka angielskiego, ale zdanie jej
z najwyższymi notami, dlatego konsekwentnie realizujemy ten cel!
Na lekcjach języka hiszpańskiego, oprócz nauki, poznajemy hiszpańską kuchnię, słuchamy muzyki latynoskiej i hiszpańskiej,
tańczymy salsę, bachatę, flamenco, poznajemy sztukę,
a także odgrywamy scenki sytuacyjne. Zajęcia są urozmaicane ćwiczeniami interaktywnymi, grami planszowymi czy korzystaniem z
zasobów Internetu.
Koncentrujemy się na dwóch wymiarach geografii: przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym. Taki układ pozwala startować
zarówno na uczelnie ekonomiczne (uniwersytety ekonomiczne, SGH m.in.) oraz uczelnie przyrodniczo-politechniczne. Absolwenci z tym
rozszerzeniem studiują gospodarkę przestrzennej (UAM) oraz geografię (Uniwersytet Wrocławski).
Absolwenci klasy językowej angielsko-hiszpańskiej są przygotowani do studiów na uczelniach wyższych w kraju i za granicą,
m.in. na kierunkach: iberystyka, filologia hiszpańska, filologia angielska, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe,
kulturoznawstwo czy turystyka.
Opracowała: mgr Iwona Frątczak

