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21 dobrze wyposażonych 
sal lekcyjnych
(pracownie komputerowe i multimedialne,
siłownia, sala gimnastyczna, boisko „Orlik”)

„Bażyniak” to:

lider w przygotowaniu 
młodzieży do matury
(wysoki poziom nauczania i bardzo wysoka 
zdawalność egzaminu maturalnego)

uczniowie -stypendyści 
i laureaci konkursów i olimpiad
(powiatowych, wojewódzkich i krajowych)

Współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi. 

Podpisaliśmy umowy partnerskie z Wojskową Akademią 

Techniczną i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. 

Nasi uczniowie aktywnie korzystają z możliwości, 

które daje taki rodzaj współpracy.

W szkole działają m.in. chór szkolny „Collegium vocale”, 

teatr „Chimera”, Koło Turystyczne „Globtroter” 

i Koło Turystyczno-Krajoznawcze „DREPTAK”,  

Ponadto na terenie szkoły znajduje sie bogaty księgozbiór 

w bibliotece szkolnej oraz Internetowe Centrum 

Informacji Multimedialnej. 

Klasy pierwsze 
w roku szkolnym 2023/2024

Politechniczna
Przed absolwentami klasy politechnicznej otwierają się perspektywy studiowania 
na politechnikach, uniwersytetach oraz uczelniach wojskowych. Kierunki, jakie mogą 
studiować, to między innymi: informatyka, inżynieria materiałowa, mechatronika, 
logistyka, budownictwo, matematyka, fizyka techniczna, geofizyka, mechanika budowy 
maszyn czy architektura.

Przedmioty rozszerzone:  matematyka, fizyka, informatyka

Języki obce: angielski, niemiecki

Humanistyczna
Absolwenci klasy humanistycznej mogą w przyszłości studiować na kierunkach 
uniwersyteckich, takich jak: prawo, administracja, politologia, filologia polska, historia, 
kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe czy pedagogika.

Przedmioty rozszerzone: j.  polski, historia, wos

Języki obce: angielski, niemiecki

Medyczna
Przed absolwentami klasy medycznej otwarte są perspektywy studiowania przede 
wszystkim na kierunkach medycznych tj.: lekarski, stomatologia, analityka medyczna, 
farmacja, ratownictwo medyczne, a także pokrewnych: dietetyka, kosmetologia, 
fizjoterapia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne czy psychologia. 
Mogą też kształcić się na uniwersytetach rolniczych, studiować weterynarię, biologię, 
chemię czy biotechnologię.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j.angielski 

Języki obce: angielski, niemiecki

Ekonomiczna

Absolwenci klasy ekonomicznej mogą studiować na wszystkich kierunkach 
ekonomicznych np. zarządzanie, marketing, bankowość, finanse. Ponadto mogą 
wybrać stosunki międzynarodowe, geografię, geodezję, turystykę, logistkę 
czy europeistykę.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j.obcy

Języki obce: angielski, niemiecki

Psychologiczno
-społeczna
Absolwenci klasy psychologiczno-społecznej mogą studiować na kierunkach 
uniwersyteckich,między innymi: psychologia, neuropsychologia, dietetyka, kosmetologia, 
ochrona środowiska, prawo czy pedagogika

Lingwistyczo
-biznesowa

Absolwenci klasy lingwistyczno-biznesowej mogą studiować na kierunkach 
uniwersyteckich, między innymi: filologia angielska, filologia niemiecka, ekonomia, 
zarządzanie, marketing, lingwistyka w biznesie.

Przedmioty rozszerzone:  j. polski, biologia, j. angielski 

Języki obce: angielski, niemiecki

Przedmioty rozszerzone: j.angielski, j.niemiecki, 
                                          biznes i zarządzanie
Języki obce: angielski, niemiecki
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