Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Broniewskiego
w Strzelcach Opolskich
OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
dla absolwentów gimnazjum
I. Co nas wyróżnia ?
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach
Opolskich to szkoła z ponad 70-letnią tradycją. W roku szkolnym 2018/2019
uzyskaliśmy tytuł „Złotej szkoły” w rankingu Perspektyw, zajmując
czwarte miejsce wśród liceów województwa opolskiego. Wyróżnia nas:
• bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego – 97,5 % przy średniej dla
liceów województwa opolskiego wynoszącej 89,5 % (2018 r.)
• tworzenie indywidualnego profilu kształcenia dla każdego ucznia, zgodnie
z jego zainteresowaniami i predyspozycjami.
Każdy uczeń naszego liceum, bez względu na to, jaki profil klasy
zadeklarował na etapie rekrutacji, może wybrać dowolny, zgodny
ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami zestaw przedmiotów
realizowanych w zakresie rozszerzonym.

• kształcenie języków obcych w zakresie rozszerzonym dla wszystkich
uczniów.
Rozwój
kompetencji językowych ułatwia kontynuowanie nauki
na kierunkach, na których wymagana jest biegła znajomość języków
obcych i znacząco zwiększa szanse na rynku pracy.
•
•
•
•
•
•
•
•

możliwość bezpłatnego zdobycia certyfikatów językowych
indywidualny tok lub program nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych
kształcenie w zakresie podstaw infobrokeringu
sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu okręgowym
i centralnym,
realizacja projektów międzynarodowych ze szkołami z Niemiec i Holandii
współpraca z Politechniką Opolską, dzięki której uczniowie mogą
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na uczelni
opieka doradcy zawodowego umożliwiająca efektywne planowanie swojego
kształcenia i ścieżki zawodowej
zajęcia rozwijające uzdolnienia i pasje

II.

Ogólna charakterystyka profili klas
Klasa I A – politechniczna

• o ukierunkowaniu informatycznym
Dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą ze studiami politechnicznymi:
automatyką i robotyką, projektowaniem gier i przestrzeni wirtualnej,
mechatroniką, telekomunikacją, elektrotechniką, logistyką, geodezją,
mechaniką i budową maszyn, matematyką stosowaną, inżynierią,
lotnictwem,

architekturą, budownictwem lądowym i wodnym,

transportem, fizyką itp.

• ukierunkowaniu infobrokerskim
Dla tych, których celem jest przygotowanie się do studiowania
i wykonywania zawodu brokera informacji, czyli specjalisty, który
będzie posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w poruszaniu się
po zasobach informacji, znał strategie poszukiwań oraz potrafił oceniać
wiarygodność odszukanej informacji.
W klasie informatyczno - matematycznej proponujemy rozszerzony program
nauczania z matematyki, fizyki oraz informatyki oraz jako przedmiot uzupełniający
algorytmikę. Program matematyki realizujemy „z plusem” – dodatkową liczbą
godzin pozwalającą na lepsze przygotowanie się do egzaminu maturalnego oraz
kontynuowanie nauki na studiach inżynierskich, matematycznych, technicznych.
Uczniom klasy informatyczno - matematycznej oferujemy możliwość
udziału w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych
Politechniki Opolskiej oraz kontynuację zajęć z podstaw
infobrokeringu.

Klasa I B – medyczno- farmaceutyczna
Dla osób zainteresowanych studiowaniem medycyny, biotechnologii,
stomatologii, farmacji, dietetyki, kosmetologii, ratownictwa medycznego,
fizjoterapii, analityki medycznej, inżynierii biomedycznej, położnictwa,
pielęgniarstwa,

weterynarii,

wychowania

fizycznego,

biochemii

rehabilitacji, zdrowia publicznego itp.
W klasie medycznej proponujemy rozszerzony program nauczania z biologii,
chemii oraz matematyki. Każdy z tych przedmiotów realizujemy „z plusem” –
dodatkową liczbą godzin pozwalającą na lepsze przygotowanie się do egzaminu
maturalnego oraz na kontynuowanie nauki na studiach medycznych,
przyrodniczych, inżynierskich.

Uczniom
klasy
medycznej
oferujemy
możliwość
udziału
w zajęciach dodatkowych z ratownictwa medycznego oraz w zajęciach
z wykorzystaniem technik doświadczalnych z biologii, chemii
i ochrony środowiska.
Organizujemy także spotkania uczniów ze specjalistami z różnych dziedzin
medycyny.

Klasa I C społeczno-prawna
• o ukierunkowaniu prawnym
Dla tych, co swoją przyszłość wiążą z prawem, administracją rządową,
dyplomacją, zarządzaniem w jednostkach samorządu terytorialnego,
kryminalistyką, politologią itp.
• o ukierunkowaniu dziennikarskim
Dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z dziennikarstwem, aktorstwem,
filmem i teatrem, reklamą, kulturoznawstwem, public relations itp.
W klasie społeczno-prawnej proponujemy rozszerzony program nauczania
z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz jako przedmioty
uzupełniające: retorykę i elementy filozofii. Program historii realizujemy
„z plusem” – dodatkową liczbą godzin pozwalającą na lepsze przygotowanie się do
egzaminu maturalnego oraz kontynuowania nauki na studiach prawniczych,
historycznych czy dziennikarskich.
Uczniom klasy społeczno - prawnej oferujemy także możliwość udziału
w zajęciach z elementów prawa cywilnego.
Organizujemy także spotkania z ludźmi mediów, prawnikami oraz
umożliwiamy uczniom udział w zajęciach na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Opolskiego.

Klasa I D ekonomiczno – turystyczna
•

o ukierunkowaniu ekonomicznym
Dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z: bankowością, doradztwem

finansowym i inwestycyjnym, zarządzaniem w biznesie, analizą trendów
rynkowych, inżynierią sprzedaży, marketingiem itp.
•

o ukierunkowaniu turystycznym
Dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z obsługą ruchu turystycznego,
kulturoznawstwem, hotelarstwem, rekreacją, organizacją transportu itp.
W klasie ekonomiczno - turystycznej proponujemy rozszerzony program nauczania
z matematyki, geografii, historii oraz jako przedmioty uzupełniające ekonomię
w praktyce i podstawy infobrokeringu. Każdy z przedmiotów rozszerzonych
realizujemy „z plusem” – dodatkową liczbą godzin pozwalającą na lepsze
przygotowanie się do egzaminu maturalnego oraz na kontynuowanie nauki na
studiach ekonomicznych, turystycznych, z zakresu finansów czy nauk o Ziemi.

III.
A.

Informacje o organizacji nauczania
JĘZYK OBCY
- uczniowie wybierają język obcy wiodący – angielski lub niemiecki, który będzie
nauczany w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej do klasy trzeciej,
- uczniowie wybierają drugi język obcy spośród czterech proponowanych przez szkołę:
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego ( nauczanie drugiego języka
kończy się w klasie drugiej liceum),
- nauka języków obcych jest realizowana na różnych poziomach zaawansowania
w grupach międzyoddziałowych,

B.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
- przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym mogą być: język polski,
język obcy, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie,
matematyka oraz informatyka,
- przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny,
i matematyka, są realizowane w klasach I–III, równolegle z tymi przedmiotami
w zakresie podstawowym.

- przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia,
biologia, chemia, fizyka i informatyka są realizowane po uprzednim zrealizowaniu
tych przedmiotów w zakresie podstawowym w klasie pierwszej liceum.
Uwaga ! Wszyscy uczniowie naszego liceum realizują wybrany przez siebie język
obcy wiodący w zakresie rozszerzonym
C.

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
Przedmioty uzupełniające, które mogą wybierać uczniowie to:

• historia i społeczeństwo – przedmiot obowiązkowy dla każdego ucznia, który
nie realizuje w zakresie rozszerzonym historii,

• przyroda - przedmiot obowiązkowy dla każdego ucznia, który nie realizuje
w zakresie rozszerzonym żadnego z następujących przedmiotów: geografia,
biologia, chemia lub fizyka,

•
•
•
•
•
•
D.

algorytmika,
ekonomia w praktyce,
elementy filozofii,
elementy prawa cywilnego,
retoryka,
podstawy infobrokeringu.

OCENIANIE W SYTSTEMIE PUNKTOWYM.

• W czasie trwania półrocza tradycyjne stopnie szkolne zastąpione są punktami.
- na każdym z przedmiotów uczeń ma możliwość zdobycia w sumie 100 punktów
za różne formy sprawdzania poziomu opanowania wiedzy i umiejętności objętych
programem nauczania,

• W czasie klasyfikacji na zakończenie pierwszego półrocza oraz klasyfikacji
rocznej zdobyta przez ucznia suma punktów przeliczana jest na ocenę wg
następującej skali:
0 – 39 pkt. niedostateczny
40 – 54 pkt. dopuszczający
55 - 69 pkt. dostateczny
70 - 84 pkt. dobry
85 - 100 pkt. bardzo dobry
pow.100 pkt. celujący
System punktowy pozwala uczniom stale monitorować uzyskiwane wyniki.
Uczniowie nie tracą zdobytych już punktów!

