
 PROFILE  NAUCZANIA 

 

Klasa  I a 

 o profilu psychologiczno – pedagogicznym 

  

 przedmioty rozszerzone  grupa I jeden do wyboru przez ucznia: język polski lub wiedza o 

społeczeństwie, 

 przedmioty rozszerzone grupa II jeden do wyboru przez ucznia: j. angielski,  j. niemiecki, 

historia,  geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, 

 przedmiot uzupełniający: edukacja psychologiczno - pedagogiczna, 

 język nowożytny: j. angielski, j. niemiecki, 

 praktyki pedagogiczne w klasach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej Szkoły 

Podstawowej Nr 9 w Rumi oraz placówkach przedszkolnych na terenie Rumi 

 

Profil przygotowuje między innymi do podjęcia studiów z zakresu nauk humanistycznych, 

psychologiczno-pedagogicznych, socjologii.  

 

 

Klasa I b  

o profilu sportowo – obronnym  

  

 

 przedmioty rozszerzone  grupa I jeden do wyboru przez ucznia: język polski lub wiedza o 

społeczeństwie, 

 przedmioty rozszerzone grupa II jeden do wyboru przez ucznia: j. angielski,  j. niemiecki, 

historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, 

 przedmiot uzupełniający: bezpieczeństwo publiczne, 

 język nowożytny: j. angielski, j. niemiecki, 

 10 godzin wychowania fizycznego przy realizacji programu innowacyjnego  

w następujących sekcjach sportowych: 

- sekcja lekkoatletyki terenowej 

- sekcja pływania 

- sekcja rugby/karate 



- sekcja sportów obronnych, 

 zajęcia na strzelnicy, symulatorach Akademii Marynarki Wojennej, zajęcia terenowe 

 możliwość uzyskania patentu i licencji strzeleckiej. 

 

  

 

 

 

Klasa I c  

o profilu prawno – administracyjnym 

  

 

 przedmioty rozszerzone  grupa I jeden do wyboru przez ucznia: język polski lub wiedza o 

społeczeństwie, 

 przedmioty rozszerzone grupa II jeden do wyboru przez ucznia: j. angielski,  j. niemiecki, 

historia,  geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, 

 przedmiot uzupełniający: encyklopedia prawa, 

 język nowożytny:  j. angielski, j. niemiecki. 

 

Profil przygotowuje między innymi do studiów na kierunkach prawo, administracja, zarządzanie, 

nauki społeczne, politologia. Szkoła współpracuje z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w 

Gdyni 

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE  

 

1. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach o profilu psychologiczno – pedagogicznym i 

prawno - administracyjnym realizowane są w formie zajęć fakultatywnych do wyboru w 

wymiarze dwóch godzin oraz jednej godziny zajęć w systemie klasowo – lekcyjnym; w 

ramach zajęć fakultatywnych do wyboru: 

- sztuki walki i podstaw samoobrony 

- gry zespołowe 

- pływalnia 



- taniec 

 

2. Języki obce nowożytne tj. język angielski i niemiecki realizowane są na poziomie 

podstawowym w czteroletnim cyklu nauczania. Przy podziale na grupy uwzględnia się 

stopień zaawansowania znajomości języka. 

  

 


