
NAUKI ŚCISŁE

NAUKI PRZYRODNICZE

MIĘDZYNARODOWA
                           MATURA

NAUKI HUMANISTYCZNE

KLASY Z ROZSZERZONĄ BIOLOGIĄ I CHEMIĄ PRZYGOTOWUJĄ DO STUDIÓW: 
biologia; chemia; zyka; astronomia; informatyka; biotechnologia; ochrona środowiska; analityka 
medyczna; farmacja; zjoterapia; kierunki lekarskie; stomatologia; pielęgniarstwo; położnictwo;

KLASY Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM POLSKIM, HISTORIĄ, WOSem oraz Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM 
POLSKIM, HISTORIĄ, JĘZYKIEM ANGIELSKIM PRZYGOTOWUJĄ DO STUDIÓW NA KIERUNKACH: 
lologia polska; historia; socjologia; pedagogika; prawo; ekonomia; archeologia; germanistyka, 
bibliotekoznawstwo; historia sztuki; kulturoznawstwo; lozoa; politologia; psychologia; administra-
cja; zarządzanie i marketing

KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ, FIZYKĄ, INFORMATYKĄ PRZYGOTOWUJĄ DO STUDIOWANIA 
NA KIERUNKACH:  
matematyka; zyka; informatyka; informatyka i ekonometria; informatyka stosowana; zyka i techniki 
komputerowe; akustyka; astronomia; biozyka; automatyka i robotyka; elektronika; metalurgia; 
zarządzanie i inżynieria produkcji; inżynieria materiałowa;

KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ, GEOGRAFIĄ, JĘZYKIEM ANGIELSKIM PRZYGOTOWUJĄ DO 
STUDIOWANIA NA KIERUNKACH:
nanse i bankowość; gospodarka przestrzenna; budownictwo; elektronika i telekomunikacja; 
elektrotechnika; oceanotechnika; analityka medyczna; zjoterapia; inżynieria środowiska; mechanika 
i budowa maszyn; transport; geodezja kartograa; górnictwo i geologia;

Od stycznia 2008 r. szkoła 
- jako jedyna w województwie 
świętokrzyskim - otrzymała certykat 
uprawniający do utworzenia klasy z 
Międzynarodową Maturą. 

Dyplom IB jest przepustką do najlepszych uczelni krajo-
wych i zagranicznych.

VI LO jest w gronie Szkół Partnerskich Przyszłości, a jedno-
cześnie jest Szkołą Partnerską Republiki Federalnej 
Niemiec. Ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminu

• 3 pracownie komputerowe, 

z języka niemieckiego DSD II C1. 

• 12 pracowni przedmiotowych, 
• sala multimedialna,

• sala sportowa (pełnowymiarowe
  boiska i widownia na 350 osób),
• siłownia i sala aerobiku,

• gabinet lekarski i stomatologiczny,
• Centrum Informatyczno-Informacyjne
• radiowęzeł, 

TEATR

sklepik szkolny

W szkole działa salonik
teatralny im. Salomei 

BAZA SZKOŁY
∗ różne prole nauczania, umożliwiające późniejsze  

Słowackiej - Becu

   studia inżynieryjne, przyrodnicze lub humanistyczne,

KIERUNKI NAUCZANIA 

* wybór drugiego języka obcego

KLASY MEDYCZNE: 
zajęcia  w Szpitaliku 
Dziecięcym w Kielcach

CERTYFIKATY

SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE
SZKOŁA EUROPEJSKA
SZKOŁA TALENTÓW
INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB)
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