
Słowniczek zawodów i profili kształcenia w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego 

 

Liceum Ogólnokształcące 

 

Klasa humanistyczna  

Jeśli lubisz literaturę, teatr i film, pasjonuje cię człowiek oraz świat, myślisz twórczo i jesteś kreatywny, to ten 

kierunek jest wprost wymarzony dla ciebie. Dzięki nauce w tej klasie będziesz posiadał wiedzę, umiejętności            

i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i języków obcych. 

Absolwent profilu humanistycznego będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: filologia 

polska, angielska, kulturoznawstwo, logopedia, teatrologia, wiedza o filmie, zarządzanie instytucjami artystycznymi, 

historia, historia sztuki, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, 

politologia, psychologia, prawo i administracja. II LO w Tczewie 

 

Klasa informatyczno-ekonomiczna  

Propozycja ta skierowana jest do osób ambitnych, które poszukują praktycznych zastosowań informatyki                  

i matematyki w ekonomii. Daje możliwość rozwoju zainteresowań przedmiotami ścisłymi oraz poszukiwania 

szerokiej wiedzy o współczesnym świecie zarówno w aspekcie społeczno-politycznym jak i ekonomiczno-

gospodarczym. Otwiera możliwość studiów wyższych: ekonomicznych, elektrotechnicznych i informatycznych. 

Absolwent może studiować też zarządzanie, logistykę, ekonomię i gospodarkę przestrzenną. I LO w Tczewie 

 

Klasa integracyjna  

Klasa ta ma charakter integracyjny. Będąc wrażliwym, życzliwym i otwartym na potrzeby drugiego człowieka, chcąc 

wspierać słabszych i zmieniać świat na lepsze, to podjęcie nauka w tej klasie jest właściwym wyborem. Pomożemy 

Ci także  w pogłębianiu umiejętności pracy z drugim człowiekiem, kreatywności,   a także w zgłębianiu tajników 

matematyki i astronomii. Absolwent tego profilu będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: 

filologia polska, angielska, kulturoznawstwo, logopedia, teatrologia, wiedza o filmie, zarządzanie instytucjami 

artystycznymi, historia, historia sztuki, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe, 

pedagogika, politologia, psychologia, prawo i administracja. II LO w Tczewie 
 

Klasa językowo-przyrodnicza  

Adresowana jest do uczniów, którzy nie są jeszcze zdecydowani, jaką drogę swojego dalszego kształcenia wybrać. 

W tej klasie będziesz miał okazję rozwinąć swoje kompetencje językowe i zainteresowania przyrodnicze. Swoje 

pasje będziesz mógł rozwinąć dzięki szerokiej ofercie zajęć dodatkowych, które dostosowujemy do indywidualnych 

potrzeb. ZSP w Gniewie 

 

Klasa prawno-społeczna  

Oferta ta skierowana jest do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, która interesuje się życiem 

społecznym i politycznym oraz historią. Daje uczniom możliwości podjęcia studiów wyższych takich, jak np.: prawo, 

administracja, historia, dziennikarstwo, teologia, bibliotekoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe, stosunki 

międzynarodowe, politologia, socjologia. I LO w Tczewie 

 

Klasa przyrodniczo-medyczna  

Chcesz pomagać ludziom, interesujesz się medycyną, edukacją prozdrowotną,  ekologią oraz językiem angielskim. 

A może chciałbyś wymyślić nowy kosmetyk lub lek na nieuleczalną chorobę? Jeżeli nie boisz się wyzwań, lubisz 

eksperymentować i szukasz wybuchowych wrażeń, to przyjdź do tej klasy. Pomożemy Ci odkryć tajniki mikro i 

makro świata, wprowadzimy w tajniki pracy laboratorium, otworzymy na eksperymenty. Nauka w tej klasie daje 

możliwość rozwoju poprzez udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych z biologii i chemii oraz zajęciach 

terenowych. Masz możliwość aplikowania na różne kierunki studiów wyższych, które gwarantują dalszy rozwój 
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oraz ciekawą pracę w dziedzinie biologii, chemii, rehabilitacji, fizjoterapii. Chętnie wybierane kierunki studiów: 

medycyna, farmacja, stomatologia, położnictwo, pielęgniarstwo, weterynaria, psychologia.  

I LO w Tczewie, II LO w Tczewie 

 

Klasa przyrodniczo-politechniczna  

Jest skierowana do młodzieży, którą fascynuje świat nowoczesnych technologii. W przyszłości młodzi ludzie będą 

jej użytkownikami, ale też twórcami - innowatorami, wynalazcami. Daje możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie 

przedmiotów ścisłych. Przygotowuje do studiów na uczelniach technicznych i uniwersytetach. Chętnie wybierane 

kierunki to: automatyka i robotyka, budownictwo, architektura, inżynieria materiałowa. I LO w Tczewie 

 

Klasa psychologiczno-medialna  

Dedykowana uczniom o kreatywnych zainteresowaniach humanistycznych. Daje możliwość rozwoju poprzez udział 

w warsztatach debatanckich, dziennikarskich, związanych z teatrem i filmem. Przygotowuje do studiów np. na: 

filologii polskiej, angielskiej, psychologii, socjologii, kierunkach związanych z teatrem, filmem i aktorstwem.  

I LO w Tczewie 

 

Klasa turystyczno-ekonomiczna  

Wybierz ten profil jeżeli zafascynowany światem przyrody lub nauki o ziemi, jesteś pasjonatem wiecznie 

poszukującym i ciekawym świata, któremu nie wystarcza tu i teraz oraz ciągle wierzysz, że podróże kształcą. 

Nauczymy Ciebie świadomego poruszania się we współczesnym świecie i jego mechanizmach. Absolwent profilu 

turystyczno - ekonomicznego będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: ochrona 

środowiska, geografia, oceanografia, geologia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, rolnictwo                

i turystyka, technologia żywności, kryminologia, wychowanie fizyczne i wiele innych. II LO w Tczewie 

 

Klasa oddział przygotowania wojskowego  

To profil w liceum ogólnokształcącym, w którym oprócz przygotowania do egzaminów maturalnych prowadzone 

jest podstawowe szkolenie wojskowe w postaci zajęć teoretycznych i praktycznych obejmujących m.in. obsługę 

urządzeń łączności, obsługę broni, udzielanie pierwszej pomocy, naukę samoobrony, strzelania, nawigacji. 

Edukacja wojskowa najczęściej odbywa się na terenie jednostek wojskowych oraz w postaci zajęć terenowych. 

Absolwenci klasy o profilu wojskowym mają ułatwiony start na uczelniach wojskowych dzięki dodatkowym punktom 

rekrutacyjnym jak również, po zakończeniu nauki, mogą rozpocząć płatną służbę wojskową bez konieczności 

dodatkowych szkoleń. ZSP w Pelplinie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


