
KLASA HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNA

Przedmioty rozszerzone:
JĘZYK POLSKI 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
JĘZYK ANGIELSKI

Języki obce:
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK HISZPAŃSKI / JĘZYK NIEMIECKI

Zajęcia rozwijające 
Edukacja obywatelska „Młodzi mają 
głos”

Sejm i Senat -
gościmy w sercu demokracji

ul. Konstytucji 3 Maja 26
05-250 Radzymin 

telefon/fax: 22 786 50 15
 sekretariat@norwid.com.pl 

UCZNIOM KLASY HUMANISTYCZNO – SPOŁECZNEJ PROPONUJEMY: 

● Uczestniczymy w projektach obywatelskich realizowanych ze środków Unii Europejskiej, 
a w 2021 roku w jednym z nich uzyskaliśmy zaszczytny tytuł „Szkoły Demokracji” 
w ramach Akademii Demokracji CEO CIVITAS

● Uczymy demokracji w praktyce - organizujemy symulacje procedur demokratycznych 
wyborów parlamentarnych i samorządowych „Młodzi Głosują” oraz w pełni 
demokratyczne wybory do władz Samorządu Uczniowskiego Szkoły

● Szkolne koło nauk społecznych organizuje cyklicznie, tematyczne debaty z udziałem  
władz samorządowych i środowiska lokalnego

● Prężnie działamy w Młodzieżowej Radzie Miasta i Młodzieżowym Sejmiku Mazowsza
● Uczestniczymy w lekcjach w Parlamencie  i odwiedzamy ważne instytucje życia 

politycznego i społecznego oraz gościmy przedstawicieli władz
● Organizujemy spotkania warsztatowe z przedstawicielami zawodów prawniczych oraz 

instytucji broniących praw obywatelskich: Biurem Rzecznika Praw Dziecka i Powiatowym 
Rzecznikiem Konsumentów

● Prowadzimy fakultatywne zajęcia warsztatowe dla uczniów przygotowujących się do 
matury rozszerzonej z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego

● Redagujemy szkolną gazetkę „Norwid News” i współpracujemy z lokalnymi 
stowarzyszeniami, organizujemy szkolny wolontariat

● Organizujemy spotkania z ludźmi mediów, teatru i literatury
● Bierzemy udział w programie EuroWeek organizowanym przez Fundację Euroweek 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Euroweek Szkoła Liderów 
● Uczestniczymy w programie Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej oraz 

POWER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" organizując szkoleniowe wyjazdy 
zagraniczne dla nauczycieli, jak również podejmujemy działania nakierowane na 
współpracę ze szkołami z innych krajów europejskich

U NAS ZDOBĘDZIESZ RZETELNE WYKSZTAŁCENIE! 

https://norwid.com.pl

Redagujemy szkolną gazetkę

Zajęcia warsztatowe:
WARSZTATY Z PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ 
Z ELEMENTAMI SOCJOLOGII

PROWADZIMY ZAJĘCIA LEKCYJNE Z UŻYCIEM 
METODY CLIL 
(elementy języka angielskiego w nauce 
wybranych przedmiotów edukacyjnych)

Możliwość ścieżki kariery:

filologia angielska, filologia polska, amerykanistyka, prawo, socjologia, administracja, 
bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, 
stosunki międzynarodowe, coaching, public relations

Aktywnie uczestniczymy 
w życiu szkoły
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