
B bis Klasa biznesowa 

 

Klasa „biznesowa” z 
rozszerzonym 

programem 
nauczania 

matematyki, 
geografii i języka 
angielskiego to 

najlepsza 
alternatywa, dla 
ludzi chcących 
obracad się w 
biznesie. Klasa o 
profilu dla każdego, 
kto chce zostad 
biznesmenem! 

 W tej klasie, z lekcji jak i z różnych warsztatów, posiądziesz sporą wiedzę 
potrzebną przyszłemu przedsiębiorcy. Odwiedzisz wiele ciekawych miejsc, jak 
np. giełdę papierów wartościowych, gdzie dowiesz się jaką moc mają pieniądze 
w dzisiejszym świecie. Również nie zabraknie ciekawych spotkao jak np. z 
dziennikarką i prezenterską Panią Katarzyną Dowbor.  

W czasach kiedy dużo mówi się o przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu 
efektów działania w osiąganiu zamierzonych  celów, wychowawczyni  dla naszej 
klasy zorganizowała warsztaty  z coachem akredytowanym przez International 
Coach Federation (ICF) na poziomie Master Certified Coach, Panią dr. Urszulą 
Sadomską oraz prof. Włodzimierzem Włodarskim  z Uniwersytetu 
Warszawskiego zajmującym się zarządzaniem zasobami ludzkimi, kapitałem 
intelektualnym, samozarządzaniem, coachingiem i komunikacją w sytuacjach 
trudnych, którzy na co dzieo pracują ze studentami wyższych uczelni 
warszawskich. Szkoła w tym roku zorganizowała dla naszej klasy warsztaty 
prawne nawiązujące do praw i obowiązków w szkole oraz wykorzystania 
przepisów w życiu codziennym. Całośd miała formę warsztatów i wykładu 
przeprowadzonych przez Panią prokurator Grażynę Naukę  

Nie zapomnijmy o wycieczkach, które czekają Was w tej klasie. Na początku 
roku szkolnego w pierwszej klasie udajemy się na wycieczkę integracyjną  a pod 
koniec roku szkolnego w klasie pierwszej i drugiej nagrodą za rok ciężkiej pracy 
są zorganizowane i zaplanowane przez klasę wycieczki 3.dniowe. To taka 
szkolna tradycja  W ubiegłym roku byliśmy we Wrocławiu, pogoda dopisała, 
wspominamy ten czas bardzo dobrze.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3j_spo%C5%82eczny
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Sporym przedsięwzięciem było dla naszej klasy wzięcie udziału w 
ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Wybraliśmy Rodzinę, zebraliśmy 
produkty, których ta Rodzina potrzebowała, a ponieważ potrzeby były duże 
trzeba było zgromadzid większe fundusze.  Udało się dzięki zorganizowanemu 
przez nas kiermaszowi ciast. Radośd obdarowanej Rodziny, zdjęcia i list sprawiły 
nam dużo przyjemności.  

Przy wszystkich atrakcjach i dodatkach trzeba Wam wiedzied, że będąc w klasie 
biznesowej musicie solidnie przysiąśd do nauki  

Jednym słowem- klasę B bis polecamy najlepszym uczniom, ciekawym, 
kreatywnym ludziom z wielkimi ambicjami!   

 


