
SZKOŁA NIESKOŃCZONYCHSZKOŁA NIESKOŃCZONYCH
MOŻLIWOŚCIMOŻLIWOŚCI
DOBRA  LOKAL I ZACJA ,  BOGATA  S I EĆ  KOMUN I KACJ I  M I E JSK I E J ,  
W  POBL I ŻU  I N STYTUCJE  KULTURY  ORAZ  UCZELN I E  WYŻSZE .  
Lekcje są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, wśród nauczycieli jest
wielu egzaminatorów maturalnych. O pomoc będziesz mógł zwrócić się 
do psychologa lub pedagoga szkolnego. Wspieramy wszechstronny rozwój 
i możliwość odkrywania siebie, poszerzamy wiedzę w przyjaznej atmosferze.

Grupa ratownicza

Chcesz zostać ratownikiem WOPR-u?
Przygotować się do Kursu Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy? Nauczymy Cię, jak jej
udzielać. Nie ma nic cenniejszego, 
od umiejętności zadbania o czyjeś zdrowie
i życie. 

Samorząd Uczniowski
 

Chcesz kreować szkolną rzeczywistość? 
Możesz zostać przedstawicielem Samorządu
Uczniowskiego, inicjować oraz organizować
działania uczniowskie. Działamy w komisjach
Młodzieżowej Rady Miasta Opola.
Współdecydujemy o przyszłości młodych
opolanek i opolan. 

Zwolnieni z Teorii
 

Chcesz wziąć udział w ciekawym
projekcie? Poznać wyjątkowych ludzi?
Interesuje Cię problematyka
współczesnego świata? Działaj, wpływaj,
bądź aktywny razem z nami. 



Angielska Liga Zadaniowa

Wykaż się w szkolnym konkursie Angielska
Liga Zadaniowa! To świetny trening 
przed maturą i konkursami oraz okazja 
do rozwijania swoich językowych
zainteresowań. Materiały, które znajdziesz 
w każdym zestawie konkursowym, pozwolą
Ci utrzymywać stały kontakt z językiem.  

Teatr

Masz talent aktorski, duszę artysty? Czujesz
się swobodnie na scenie? Szkolne Koło
Teatralne Kalambur to miejsce dla Ciebie! 
Tu będziesz miał możliwość doskonalenia
umiejętności recytacji z odpowiednią
artykulacją. Teatr to miejsce na rozwijanie
wyobraźni, wrażliwości na piękno.

Interesuje Cię ludzki organizm,
problematyka prozdrowotna, chcesz
pomagać innym, zdobywać praktyczne
umiejętności ze szkolną grupą
ratowniczą? Ten profil jest dla Ciebie! 

Zyskasz w tej klasie możliwość udziału 
w wykładach i ćwiczeniach 
na wyższych uczelniach, z którymi szkoła 
od wielu lat współpracuje. 
W szkolnym laboratorium biologiczno-
chemicznym, nowocześnie
wyposażonym, nabędziesz praktycznych
umiejętności, a dodatkowe materiały 
i zadania z chemii uzyskasz na szkolnej
platformie.

MEDYCZNYMEDYCZNY
  

PATRONAT UNIWERSYTETU OPOLSKIEGOPATRONAT UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO  
WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIUWYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

rozszerzeniarozszerzeniarozszerzenia

PROFILEPROFILE



Łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi,
jesteś otwarty i spostrzegawczy oraz
potrafisz jasno i wyraźnie formułować
swoje poglądy, pasjonujesz się językiem
angielskim? Wybierz ten profil! 

W tej klasie rozwiniesz swoje
kompetencje językowe, biorąc udział 
w szkolnym konkursie Angielska Liga
Zadaniowa. Przygotujemy Cię 
do Olimpiady Języka Angielskiego. Chcesz
współtworzyć media? Czekają na Ciebie
szkolny TikTok, Instagram, Facebook! 

rozszerzeniarozszerzeniarozszerzenia

Na zajęciach Koła Psychologicznego
poznasz podstawowe teorie dotyczące
osobowości, emocji, radzenia sobie 
ze stresem. W Klubie Mediatora
zdobędziesz wiedzę na temat technik
mediacji i negocjacji. Idea zdrowia
holistycznego, udział w ćwiczeniach
psychofizycznych, np. joga to propozycja
nauczycieli wychowania fizycznego. 

PSYCHOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNYPEDAGOGICZNY  

  

LINGWISTYCZNO-LINGWISTYCZNO-
MEDIALNYMEDIALNY  

  

Interesują Cię mechanizmy rządzące
psychiką ludzką? Pragniesz rozwinąć
umiejętności społeczne, nauczyć się
dobrej komunikacji i współdziałania 
w zespole? 
Ta klasa przeznaczona jest dla Ciebie! 

PATRONAT UNIWERSYTETU OPOLSKIEGOPATRONAT UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO  
WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIUWYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJGALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

rozszerzeniarozszerzenia

PATRONAT UNIWERSYTETU OPOLSKIEGOPATRONAT UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGOWYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
WYDZIAŁU NAUK O POLITYCE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJWYDZIAŁU NAUK O POLITYCE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
RADIA OPOLERADIA OPOLE



Widzisz swoją przyszłość w kontekście
europejskim?  Chcesz mieć wpływ na to, co
się dzieje wokół Ciebie? Nie odstrasza Cię
polityka, zawiłości prawa? To profil 
dla Ciebie! Z otwartym umysłem, poczuciem
wspólnoty, głodem wyzwań będziesz
gotowy stawić czoła przeciwnościom losu. 

W tej klasie liczy się odwaga w poznawaniu
świata oraz kreatywność, które będziesz
mógł rozwijać, uczestnicząc w debatach 
i warsztatach organizowanych przez Europe
Direct. Tutaj poszerzysz wiedzę o Unii
Europejskiej, weźmiesz udział w debacie
oxfordzkiej, spotkasz się z ludźmi kultury,
polityki i życia społecznego, prawnikami. 

Świetna znajomość języka obcego
otworzy przed Tobą możliwości podjęcia
studiów w kraju i za granicą. Dodaj dwa
do dwóch i wybierz ten profil. Wyjedź 
z nami na obozy matematyczne, weź
udział w wyjątkowych zajęciach 
na wyższych uczelniach, programuj z Ligą
Niezwykłych Umysłów, dołącz do koła
matematycznego. Nuda? Nie licz na to! 

MATEMATYCZNO-MATEMATYCZNO-
LINGWISTYCZNYLINGWISTYCZNY

  

EUROPEJSKO-EUROPEJSKO-
PRAWNYPRAWNY  

  

Jeśli masz ścisły umysł, a jednocześnie
lubisz języki, to ta klasa po prostu Ci się
kalkuluje!  
Zdobędziesz tu wiedzę matematyczną,
która pozwoli Ci dalej rozwijać się 
na kierunkach ścisłych. 

rozszerzeniarozszerzenia

rozszerzeniarozszerzenia

PATRONATPATRONAT  
AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJAKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ

PATRONAT EUROPE DIRECT OPOLEPATRONAT EUROPE DIRECT OPOLE
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGOUNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
WYDZIAŁU NAUK O POLITYCE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJWYDZIAŁU NAUK O POLITYCE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJIWYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

*grupa minimum 12 osób



Chcesz dołączyć do grupy osób
przedsiębiorczych, twórczych i myślących
logicznie? Wybierz ten profil! Nauczymy
Cię strategicznego myślenia, organizacji
czasu pracy i zarządzania grupą ludzi. 
Tu nauka stanie się atrakcyjna. 

Dowiesz się, jak założyć firmę 
od podstaw, jak działa giełda. 
Spotkasz się z osobami, które mają
doświadczenie i z powodzeniem
prowadzą własny biznes. Ponadto
będziesz mógł dołączyć do działającego
w Ósemce miniprzedsiębiorstwa. 

Zdobędziesz wiedzę na temat roli
mediów we współczesnym świecie,
poszerzysz swoje możliwości w zakresie
wykorzystywania programów
komputerowych. Poznasz tajniki pracy
dziennikarskiej oraz specyfikę tego
zawodu. Umiejętności praktyczne
będziesz mógł zdobyć na warsztatach
medialnych.

MEDIALNO-MEDIALNO-
DZIENNIKARSKIDZIENNIKARSKI

  

MENADŻERSKIMENADŻERSKI
„LIDERÓW BIZNESU”„LIDERÓW BIZNESU”  

  

Masz wrażliwość humanisty, dociekliwość
filozofa, wnikliwość dziennikarza? Ten
kierunek jest dla Ciebie! 
Nabędziesz tu umiejętność redagowania
tekstów, dowiesz się, jak pozyskiwać 
i selekcjonować informacje z różnych
dziedzin. 

rozszerzeniarozszerzenia

rozszerzeniarozszerzenia

PATRONAT RADIA OPOLEPATRONAT RADIA OPOLE
GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJGALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W OPOLUWYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W OPOLU

PATRONAT WYŻSZEJ SZKOŁYPATRONAT WYŻSZEJ SZKOŁY
BANKOWEJ W OPOLUBANKOWEJ W OPOLU
OPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ


