Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich
w Zgorzelcu

Oddział A: informatyczno – matematyczny
i matematyczno – geograficzny

ŚNIADECCY – DOŁĄCZ DO NAS!

▪

Z podziałem na dwie grupy – grupa informatyczno –
matematyczna (A-1) będzie realizować rozszerzony program

W roku szkolnym 2020/2021 dla absolwentów
szkół podstawowych proponujemy:

nauczania matematyki i informatyki, grupa matematyczno –
geograficzna (A-2) rozszerzony program matematyki i geografii.

Oddział A: informatyczno – matematyczny

▪

przy

rekrutacji:

język

polski,

matematyka, język obcy (pod uwagę będzie brany język

oraz matematyczno geograficzny (dwie grupy)
Oddział B: matematyczno – fizyczny

punktowane

Przedmioty

z wyższą oceną), informatyka (dla grupy A-1), geografia (A-2).
▪

Klasa dla osób, które odnajdują się w świecie cyfr, lubią

Oddział C: humanistyczny

rozwiązywać

Oddział D: biologiczno – chemiczny

informatyczne,

łamigłówki
również

dla

zagadnieniami

ekonomią,

matematyczne
uczniów

związanymi

i

problemy

zainteresowanych
z

gospodarką,

zarządzaniem.
▪

Po ukończeniu szkoły można studiować m.in. informatykę,
geografię,

www.lozgorzelec.org
zgorzeleclo@wp.pl
ul. Partyzantów 4, 59 -900 Zgorzelec
tel. +48 75 77 52 512

geologię,

europeistykę,
z ekonomią.

stosunki

turystykę

i

międzynarodowe,

wszystkie

kierunki

logistykę,
związane

Oddział B: matematyczno – fizyczny

Oddział C: humanistyczny

▪

Z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki.

▪

▪

Przedmioty

punktowane

przy

rekrutacji:

język

polski,

matematyka, fizyka, język obcy (pod uwagę będzie brany język

i historii.
▪

z wyższą oceną).
Profil przeznaczony dla miłośników nauk ścisłych.

▪

Program

umożliwia

rozwijanie

▪
umiejętności

rachunkowych, analitycznych i logicznego myślenia. Intensywna
nauka

matematyki

i

fizyki

z

pewnością

przełoży

punktowane

przy

rekrutacji:

język

polski,

Klasa dla osób zainteresowanych literaturą, historią, filmem
i teatrem.

▪

się

na rozpoczęcie wartościowych studiów i znalezienie po nich
▪

Przedmioty

matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie.

▪

klasy

Z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego

Uczniowie klasy humanistycznej biorą aktywny udział w życiu
kulturalnym szkoły, wyjeżdżają na spektakle teatralne i koncerty.

▪

Kto chce kontynuować naukę na kierunkach filologicznych,

dobrej pracy z wieloma perspektywami.

studiować

Absolwenci mogą podjąć studia na uczelniach technicznych,

dziennikarstwo, bezpieczeństwo narodowe, historię sztuki lub

ekonomicznych i przyrodniczych. Jeśli ktoś wiąże swoją

inne kierunki artystyczne, powinien się znaleźć na tym profilu.

przyszłość ze studiowaniem matematyki, fizyki, mechatroniki,
zarządzania inżynierią produkcji czy architektury – ten oddział
jest właśnie dla niego.

historię,

prawo

i

administrację,

psychologię,

Oddział D: biologiczno – chemiczny
▪

Z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii.

▪

Przedmioty

punktowane

przy

rekrutacji:

język

polski,

matematyka, biologia i chemia.
▪

Program nauczania biologii i chemii jest rozszerzany
o elementy szczególnie przydatne na studiach medycznych
i

przyrodniczych.

wyposażonych

Lekcje

prowadzone

pracowniach

analitycznych

i

z

są

w

uwzględnieniem

badawczych.

Część

zajęć

ma

dobrze

projektów
miejsce

w szkolnym laboratorium.
▪

Uczniowie
Politechnice

tej

klasy

realizują

Wrocławskiej

i

projekty

Uniwersytecie

edukacyjne

na

Wrocławskim

prowadzone przez pracowników naukowych.
▪

Przed absolwentami otwiera się perspektywa studiowania na
wielu

kierunkach

medycznych

(lekarski,

stomatologia,

weterynaria), analityka medyczna, farmacja, biologia, fizyka
medyczna, ratownictwo medyczne, ale również fizjoterapia,
kosmetologia, wychowanie fizyczne.

ŚNIADECCY – DOŁĄCZ DO NAS!

- siłownia, lustrzana sala do zajęć aerobiku i tańca, sala
gimnastyczna, sala do boksu, boisko do piłki plażowej,

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu to

- liczne projekty edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno

szkoła, która przez ponad 70

– przyrodniczych i humanistycznych (współpraca z Saksońską

lat swego istnienia gromadziła

młodzież zdolną, pełną inwencji, myślącą i rozumiejącą znaczenie

Agencją oświatową)

zdobywania wiedzy.

- wolontariat, działalność społeczna w ramach Samorządu
Uczniowskiego

- szkoła wielu talentów – olimpijczycy, laureaci i finaliści
konkursów o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim,
- wysoka zdawalność egzaminów maturalnych,
- wszechstronna oferta edukacyjna związana z profilami klas,
- zmodernizowana pracownia komputerowa,
- 30 miejsce wśród liceów na Dolnym Śląsku wg rankingu
„Perspektyw” (awans o 10 miejsc),
- możliwość poznania specyfiki nauki na wyższych uczelniach –
stała współpraca z uczelniami wyższymi w ramach projektów
edukacyjnych,
- języki obce w międzyoddziałowym systemie nauczania,
- rozwijanie kompetencji językowych poprzez udział w projektach,
- realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym już od pierwszej
klasy,
- nowoczesne wyposażenie techniczne gabinetów przedmiotowych,

PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZOSTAŃ!

