
 

 

                           Nasza oferta edukacyjna dla Uczniów liceum: 

Klasy z przedmiotami rozszerzonymi według deklaracji Ucznia.  

Już od klasy pierwszej rozszerzenia dla Uczniów zainteresowanych 

BIOLOGIĄ, CHEMIĄ, FIZYKĄ, MATEMATYKĄ! 

Zajęcia w małych grupach (2-8) osób. 

Ważne dla przyszłych studentów medycyny i kierunków politechnicznych. 

 

Rozszerzenia z pozostałych przedmiotów ogólnokształcących: 

Historia, wos, geografia, j. polski, języki obce, 

Uczeń może rozszerzyć więcej niż dwa przedmioty.  

 

Co roku mamy egzaminy maturalne niemal ze wszystkich przedmiotów –  

każdy Uczeń wybrał coś dla siebie.  

Od lat matura zdawana jest w 100%.  

 

Zapraszamy osoby poszukujące swojej ścieżki, ale także zdecydowane,                    

z określonymi planami na przyszłość. 

 

Klasy pierwsze: 

Realizują program z uwzględnieniem zadeklarowanych przedmiotów wiodących. 

 Uczniowie deklarują przedmioty w zakresie rozszerzonym w formularzu 

rekrutacyjnym lub (jeżeli nie są zdecydowani) do 30 października klasy pierwszej. 

 

Przykładowy grafik podziału godzin: 

  Język polski – do 6 godzin, z podziałem na grupy: podstawową i rozszerzoną 

      + konsultacje;   

 Matematyka – do 6 godzin, z podziałem na grupy podstawową i rozszerzoną 

 + konsultacje;   

 Język angielski – klasa pierwsza - 5 godzin + konsultacje. 



Od  2 semestru klasy drugiej podział na grupę podstawową i rozszerzoną. 

 Rozszerzenia (wybrane przez Ucznia) z biologii, chemii, geografii, historii, wos-u, 

fizyki i innych przedmiotów maturalnych, w liczbie do 4 godzin tygodniowo, 

 w małych 2-5 osobowych grupach + konsultacje. 

 Drugi język obcy, od 2 do 4 godzin, w grupach od 2 do 7 Uczniów.  

Do wyboru: niemiecki, włoski, francuski, rosyjski, hiszpański.  

            Grupy - na różnym poziomie zaawansowania. 

 Pierwszym językiem obcym (głównym), który Uczeń chce rozszerzać, może być 

także inny język niż angielski. 

Liczba godzin nauczania języka obcego może się zmieniać w zależności od wielkości grupy.  

 

Od klasy drugiej  

 Uczniowie potwierdzają wybór przedmiotów realizowanych w zakresie 

podstawowym i rozszerzonym,  

 Uczniowie pracują w grupach (2-8); 

 Od 2 semestru podział w obrębie języka angielskiego, 

 

Klasy trzecie koncentrują się już na celach maturalnych. Wszelkie obowiązkowe,             

ale niewybrane przez Ucznia przedmioty, realizowane są w klasie pierwszej i/lub drugiej.   

 

 

Propozycje dodatkowe dla Uczniów zainteresowanych 

przedmiotami przyrodniczymi: 

 Wybrane zagadnienia, tematy i działy z przedmiotów przyrodniczych (fizyka, 

chemia, biologia) prowadzone w języku angielskim.  

 Doskonała okazja poznania terminologii fachowej dla osób planujących studia 

medyczne lub politechniczne.   

 

Propozycje dodatkowe dla Uczniów zainteresowanych ekonomią: 

 Zajęcia z  Business English. Angielski przygotowujący do studiów z ekonomii, 

zarządzania i finansów. 

Nasze zalety: 

 Mniejsze grupy 2-8 osób, 

 Bezpośredni i częsty kontakt Ucznia i Rodzica z Nauczycielem,  



 Gwarancja indywidualnego traktowania ucznia, opieka merytoryczna zgodna            

z zainteresowaniami.  

 

Co jest ważne w naszej szkole? 

 Indywidualizacja pracy z Uczniem, 

 Wyjazdy integracyjne i naukowe,  

 Częste wizyty w teatrach i korzystanie z oferty kulturalnej Warszawy, 

 Realizowane wspólnie projekty i wydarzenia, 

 Szkolna społeczność oparta na zaufaniu i szacunku.  

 

 

 

 

         

 


