Klasa 1B bankowa/matematyczno-geograficzna
1B to klasa matematyczno-geograficzna z elementami wiedzy o finansach i
bankowości. Oferujemy bogatą ofertę edukacyjną, w tym nauczanie na bardzo
wysokim poziomie matematyki, geografii oraz języka niemieckiego.
W ramach profilu oferujemy bardzo duży wachlarz zajęć profilowych.
Dla osób, które interesują się finansami i bankowością, organizujemy wykłady i
warsztaty we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych, instytucjami
bankowymi, Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołą Główną
Handlową (klasa 1b to klasa patronacka SGH).
Dla osób, które są zainteresowane geografią i naukami o Ziemi, przygotowujemy
przedsięwzięcia we współpracy z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu
Warszawskiego,
Wydziałem
Geologii
Uniwersytetu
Warszawskiego, Polską Akademią Nauk. Organizowane są warsztaty
geologiczne, wycieczki tematyczne związane z profilem np. "Geologicznym
szlakiem"- warsztaty geologiczne w Górach Świętokrzyskich, "Przemysłowym
szlakiem"- wycieczka na Wyżynę Śląską, warsztaty geograficzno-ekologiczne w
parkach narodowych np. Podlasia itp.
Pracujemy również metodą projektu. Dwa duże projekty realizowane przez klasy
B to: "Edukacyjny Kongres Bankowy"- wykłady i warsztaty z ekonomii,
finansów, zarządzania połączone z grą miejską oraz "Kwiecień z...", czyli
wykłady, warsztaty, konkursy, koncerty, gry itp. związane z wybranym regionem
geograficznym na świecie. W bieżącym roku szkolnym projekt "Kwiecień z..."
przyjął formę projektu "EKO-LO.- działaj EKO, myśl LOGICZNIE". Jest to
projekt ekologiczny związany z szeroko rozumianymi zmianami klimatycznymi
i środowiskowymi. W ramach projektu planujemy zorganizowanie kongresu
klimatycznego "Ochocki szczyt klimatyczny", zaprojektowanie i budowę
ogródka ekologicznego, zorganizowanie sąsiedzkiego pikniku ekologicznego.
Współpracujemy również ściśle z fundacją "The Bridge". W ramach współpracy
braliśmy czynny udział w dużym projekcie "Edukacja oknem na świat" oraz "Stop
kulturze marnotrawienia". Fundacja również organizuje dla części uczniów
wyjścia i spotkania z ambasadorami m.in Korei, Japonii, Izraela, Demokratycznej
Republiki Konga. Grupa uczniów o zainteresowaniach humanistycznych bierze
udział w projekcie "Humanizm istotą społeczeństwa".

Absolwenci tej klasy bardzo dobrze zdają maturę, w szczególności z geografii.
Nasza szkoła od kilku lat jest w pierwszej dziesiątce warszawskich szkół pod
względem wyników egzaminu maturalnego z geografii.
Absolwenci wybierają szkoły zarówno w kraju, jak i za granicą. Studiują m.in. na
Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie
Jagiellońskim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnice
Warszawskiej.
Najczęściej wybierane kierunki to: ekonomia, prawo, zarządzanie, geografia,
geologia, geodezja i kartografia, stosunki międzynarodowe, filologie obce,
lingwistyka stosowana, ale mamy również naszych absolwentów na takich
kierunkach, jak psychologia, pedagogika, muzykologia, etnografia, indologia,
sinologia czy kulturoznawstwo.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!!

