Matematyka jest Twoim hobby? Świat komputerów stoi przed Tobą
otworem? Zapraszamy Cię do KLASY POLITECHNICZNEJ, w której:
 zdobędziesz wiedzę z matematyki, informatyki i języka
angielskiego na poziomie rozszerzonym, dzięki czemu będziesz
mógł w przyszłości studiować na kierunkach politechnicznych,
matematycznych, ekonomicznych, informatycznych;
 będziesz uczestniczył w zajęciach na Politechnice Poznańskiej oraz
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 rozwiniesz umiejętności związane z tworzeniem programów
komputerowych;
 przyświeca nam hasło OSWAJAMY TECHNOLOGIĘ, dlatego
współpracujemy z Aesculap Chifa oraz Phoenix Contact Wielkopolska,
gdzie będziesz mógł poznać specyfikę obsługi maszyn.

Masz szerokie zainteresowania humanistyczne i nadal chciałbyś je rozwijać,
a nie wiesz jeszcze, jak mógłbyś je wykorzystać w przyszłości? Nie wiesz,
jaki kierunek studiów mógłbyś wybrać, by zdobyć dobry zawód, w którym
wykorzystasz swoje talenty i umiejętności humanistyczne?
Jest na to rada – wybierz KLASĘ HUMANISTYCZNĄ:
 poszerzysz wiedzę z języka polskiego, historii i wiedzy o
społeczeństwie;
 będziesz przygotowany do studiów filologicznych, historycznych,
społecznych, artystycznych, prawniczych;
 dzięki współpracy „Kopernika” z różnymi wydziałami Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, m. in. z Wydziałem Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, Wydziałem Historycznym, Instytutem Filologii
Polskiej zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną przy
wykonywaniu zawodu dziennikarza w redakcji prasowej, radiowej,
telewizyjnej lub internetowej; poznasz zasady funkcjonowania
mediów;
 zajęcia w Zakładzie Nauk Pomocniczych i Edytorstwa (UAM) pokażą
Ci, na czym polega praca na stanowiskach redaktorów w
wydawnictwach i redakcjach czasopism, a praca edytorska – w
wydawnictwach i drukarniach.

Interesujesz się biologią? Swą przyszłość wiążesz z medycyną,
stomatologią, rehabilitacją, chemią przemysłową czy kosmetyczną?
Interesują Cię problemy ochrony zdrowia?
Wybierz KLASĘ MEDYCZNĄ ! Tutaj:
 poszerzysz swą wiedzę z biologii, chemii i języka angielskiego, co
umożliwi Ci realizację marzeń na kierunkach związanych z tymi
przedmiotami, m. in. na medycynie, stomatologii,
chemii
przemysłowej, chemii kosmetycznej,
farmacji, rehabilitacji,
kosmetologii, weterynarii czy wychowaniu fizycznym, biologii;
 weźmiesz udział w comiesięcznych zajęciach akademickich z chemii
na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu; w zajęciach laboratoryjnych w pracowniach Instytutu
Dendrologii PAN, w zajęciach terenowych w Arboretum Kórnickim i
Lesie Doświadczalnym „Zwierzyniec”; w warsztatach na Wydziale
Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 będziesz uczestniczyć w prowadzonych przez lekarzy różnych
specjalności zajęciach w szkole i na terenie szpitala powiatowego w
Nowym Tomyślu;
 poznasz najnowsze rozwiązania technologiczne dzięki współpracy z
Aesculap Chifa.

Chcesz poznać problemy, na jakie współczesny człowiek napotyka, obcując
z przyrodą? Interesują Cię zmiany zachodzące w otaczającym środowisku?
Chcesz zrozumieć istotę zjawisk oraz charakter procesów zachodzących w
środowisku przyrodniczym? Interesują Cię zagadnienia przyrodnicze,
ekonomiczne i społeczne? Chcesz zgłębić specyfikę branży rolnożywnościowej i obszarów wiejskich?
Wybierz KLASĘ O PROFILU PRZYRODNICZYM:
 nauka w tej klasie pozwoli Ci pogłębić wiedzę z przedmiotów takich
jak biologia, geografia i język angielski;

 ten profil da Ci podstawy do kontynuacji nauki na kierunkach:
fizjoterapia, ratownictwo medyczne, ochrona środowiska, geografia,
turystyka, AWF, biologia, biotechnologia.
Ponadto znajomość biologii umożliwia dalsze zdobywanie wiedzy w
zakresie lecznictwa, rolnictwa czy nauk pedagogicznych i
psychologicznych;
 będziesz uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu, dzięki którym poznasz specyfikę trzech
kierunków: Ekonomia, Finanse i rachunkowość oraz Polityka
społeczna.

Głowa do góry… NIE SAMĄ NAUKĄ żyje uczeń „Kopernika”!

Nasza szkoła pozwoli Ci na rozwijanie swoich pasji w:

szkolnych projektach międzynarodowych oraz kołach zainteresowań,
takich jak: językowe – j. angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski;
dziennikarskie, fotograficzne, charytatywne, rowerowe, efektywnej nauki,
fizyczne, Solaris NT, sportowe, historyczne, wiedzy o społeczeństwie, języka
polskiego;

wolontariacie, który uczestniczy w akcjach mających na celu niesienie
pomocy potrzebującym;

zespole muzycznym „Kopernik Band” uświetniającym uroczystości
szkolne.
W szkole do Twojej dyspozycji są:

sale komputerowe;

siłownia;

sala gimnastyczna;

biblioteka szkolna;

sala konferencyjna;

obserwatorium astronomiczne;

bufet z pysznymi kanapkami i nie tylko :);

bursa szkolna;

winda – szkoła jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych
ruchowo.

Nawiązaliśmy współpracę z:
 lokalnymi przedsiębiorstwami, jak np. z Aesculap-Chifą;
 uczelniami: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet
Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku,
 szpitalem w Nowym Tomyślu.

