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 Z dumą pragniemy zaprosić Państwa dzieci do naszego małego świata korridy, 

torreadorów, chorizo, churros, i długo, długo moglibyśmy jeszcze tak wymieniać.  

Bo mowa oczywiście o Hiszpani – kraju kolorowym, temperamentnym, żywiołowym, 

którego kulturę, historię i oczywiście język, Państwa dzieci będą miały okazję poznawać 

przez pięcioletnią przygodę w naszej XV - tce.  

 Nasza klasa nie jest jednak taką zwyczajną hiszpańską klasą – jest klasą 

międzynarodową. Nie uczymy się w niej tylko języka. Dzięki takim przedmiotom, jak: 

geografia Hiszpani, historia Hiszpani, a także lektoracie - prowadzonym przez rodowitych 

Hiszpanów, Państwa dzieci naprawdę wchłoną Hiszpanię, a po pięciu latach tak 

intensywnego kursu, światowe drzwi będą stały przed nimi otworem. 

Młodzież będzie przygotowywać się do wejścia w dorosłość, w rytmie flamenco, już 

od klasy „zerowej”. W tym pierwszym roku pokażemy kandydatom, że ich decyzja była 

właściwą i gwarantujemy, że na wakacjach z dumą będą już popisywali się umiejętnościami 

językowymi.  

Musimy się pochwalić, że pięcioletni system licealny z klasą zerową  to jedyny taki 

tryb szkolny na Pomorzu, z kolei w całej Polsce takich klas jest zaledwie 14, a gdzie lepiej 

poznać Hiszpanię, niż na „polskiej Teneryfie”? Wizja oddziału hiszpańskiego funkcjonuje 

na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej,  

a Ministerstwem Edukacji Królestwa Hiszpanii, my oczywiście dodajemy do tego nasz 

„piętnastkowy pierwiastek”. Możecie więc Państwo być pewni, że takie przygotowanie 

pozwoli dzieciom celująco zdać dwa egzaminy, do których podejście umożliwiamy: Título 

de Bachiller – hiszpańska matura, Egzamin Dele (jedyny na świecie uznawany certyfikat 

hiszpańskiego). Zdanie tych egzaminów umożliwia studiowanie w całej Europie. Już teraz 

możemy poszczycić się absolwentami, którzy szczęśliwie ukończyli studia na 

uniwersytetach w Hiszpanii, a ich dobre wyniki wielokrotnie nagradzane były stypendiami 

naukowymi. Rozpoczęcie nauki w klasie hiszpańskiej będzie dla Państwa dzieci 

fantastycznym doświadczeniem. Nauka w tej klasie,  także dzięki współpracy z Ambasadą 

i Konsulatem Honorowym Królestwa Hiszpanii, jest nieszablonowa i opiera się na zupełnie 

nowych, niestandardowych metodach! 

        Do zobaczenia! 

PS. Proszę pamiętać, że na składanie dokumentów jest czas do 31 maja! 


