Plan prezentacji
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017
Kierunki kształcenia


KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNA



KLASA MATEMATYCZNO - CHEMICZNA



KLASA POLITECHNICZNA




KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
KLASA HUMANISTYCZNA z elementami prawa



KLASA DZIENNIKARSKA
KLASA DZIENNIKARSKA
KLASA AKADEMICKA



KLASA PRZYRODNICZA



KLASA PROMOCJA ZDROWIA



KLASA ARTYSTYCZNA



KLASA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA
KLASA LINGWISTYCZNA
KLASA ZRZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM







Regulamin naboru
Podanie o przyjęcie do szkoły
Terminarz

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017






Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów
w zakresie rozszerzonym.
Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym.
Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie
naboru. Po pierwszym półroczu pierwszej klasy
uczniowie mogą dokonać zmiany klasy, a tym
samym rozszerzeń.
Przedmioty rozszerzone w wybranych klasach
realizowane są w grupach międzyoddziałowych.
plan prezentacji
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Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym
trwa od II półrocza klasy I do III klasy.
W pierwszej klasie nauka przedmiotu
rozszerzonego odbywa się po zrealizowaniu
programu podstawowego z danego przedmiotu.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski,
matematyka, język obcy nowożytny są realizowane
w klasach I-III.
 W każdej klasie tygodniowa liczba godzin wynosi:
w klasie I – 30, w klasie II – 32, w klasie III- 29.
plan prezentacji
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Nauczanie języka obcego odbywa się w grupach
międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania.
Liczba grup zaawansowania zależy od liczby otwieranych klas
oraz liczby zatrudnionych nauczycieli.
Uczniowie mogą wybrać naukę dwóch języków obcych
w systemie zaawansowanym albo jednego języka kontynuowanego
i drugiego od podstaw.
Języki obce zaawansowane: język angielski, język niemiecki.
Języki obce nauczane od podstaw: język francuski, hiszpański,
rosyjski.
Możliwa jest również nauka języka rosyjskiego w stopniu
zaawansowanym, pod warunkiem utworzenia piętnastoosobowej
grupy zainteresowanych.
W klasie lingwistycznej uczeń realizuje naukę dwóch języków obcych
w zakresie rozszerzonym język angielski oraz język rosyjski albo
niemiecki.
Plan prezentacji

Szkolny plan nauczania
Przedmiot
Język polski
Język obcy (1)
Język obcy (2)
Matematyka
Wychowanie fizyczne
Godz. wych.
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Edukacja dla bezpieczeństwa
Podstawy przedsiębiorczości
Przedmiot rozszerzony
Razem

Klasa I
30
4
3
2
4
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
30

Klasa II
32
4
3
2
3
3
1

Klasa III
29
4
3
2
4
3
1

16

17

KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNA






Przedmioty rozszerzone:
matematyka
liczba godzin tygodniowo: klasa I – 5, klasa II -9,
klasa III – 9
fizyka
liczba godzin tygodniowo: klasa II – 6, klasa III – 6
Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, fizyka
Kierunek dla kandydatów na studia politechniczne
i uniwersyteckie. Oferujemy zajęcia laboratoryjne
z fizyki, randki z astronomią i wykłady na wyższych
uczelniach.
Plan prezentacji

KLASA MATEMATYCZNO - CHEMICZNA






Przedmioty rozszerzone:
matematyka
liczba godzin tygodniowo: klasa I – 5, klasa II -9 ,
klasa III – 9
chemia
liczba godzin tygodniowo: klasa II – 6, klasa III – 6
Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, chemia
Kierunek dla kandydatów na studia politechniczne
i uniwersyteckie. Oferujemy zajęcia laboratoryjne
z chemii i wykłady na wyższych uczelniach.
Plan prezentacji

KLASA POLITECHNICZNA








Przedmioty rozszerzone – liczba godzin tygodniowo:
matematyka
- klasa I - 5, klasa II – 7, klasa III -8
fizyka
- klasa II - 4, klasa III – 4
informatyka
- klasa II – 4, klasa III - 2
Przedmiot uzupełniający: komputerowe wspomaganie
projektowania CAD
Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, fizyka
Kierunek dla kandydatów na studia politechniczne,
uniwersyteckie i inżynieryjno-medyczne wzbogacony zajęciami
z drukarką 3D, z rysunku technicznego, elementami mechatroniki
i informatyki inżynieryjnej.
Plan prezentacji

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA


Przedmioty rozszerzone – liczba godzin tygodniowo:
Biologia – klasa I – 2, klasa II – 6, klasa III - 5





chemia - klasa II – 6, klasa III - 6
Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, biologia
Kierunek dla kandydatów na studia medyczne
i przyrodnicze. Oferujemy zajęcia z chemii laboratoryjnej,
wykłady w Collegium Chemicum UAM, wyjazdy
dydaktyczne, projekty prozdrowotne, „zielone szkoły”,
rozwijanie zainteresowań ekologicznych w Szkolnym Kole
Przyrodników.
Klasa pod patronatem UAM w Poznaniu.
Plan prezentacji

KLASA HUMANISTYCZNA
z elementami prawa
Przedmioty rozszerzone – liczba godzin tygodniowo:
język polski
- klasa I -5, klasa II -8, klasa III-7
historia
- klasa II – 6, klasa III-6
 Przedmiot uzupełniający: wiedza o społeczeństwie
z elementami prawa
 Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, historia
 Kierunek dla kandydatów na studia prawnicze
i humanistyczne. Klasa pod patronatem Uniwersytetu
Wrocławskiego. Oferujemy zajęcia w IPN w Poznaniu,
udział w rozprawach, laboratorium filmu i żywego słowa.


Plan prezentacji

KLASA DZIENNIKARSKA


Przedmioty rozszerzone – liczba godzin tygodniowo:

język polski

- klasa I -5, klasa II -8, klasa III-7

historia albo geografia - klasa II – 6, klasa III-6


Przedmiot uzupełniający: zajęcia dziennikarskie



Przedmioty punktowane: język polski, język obcy,

matematyka, historia albo geografia


Kierunek dla kandydatów na studia humanistyczne wzbogacony
zajęciami dziennikarskimi. Klasa pod patronatem wydziału Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa UAM
w Poznaniu. Współpraca z mediami. Wizyty w TVP. Laboratorium
słowa fotografii i reklamy.
Plan prezentacji

KLASA AKADEMICKA


Przedmioty rozszerzone – liczba godzin tygodniowo:
Matematyka -klasa I-5, klasa II- 9, klasa III-9
i do wyboru jeden spośród przedmiotów:
geografia albo biologia albo historia - klasa II – 6,
klasa III-6





Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język
obcy, matematyka, geografia albo biologia albo historia
Klasa pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego
i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Kierunek dla
kandydatów na studia ekonomiczne, uniwersyteckie.
Oferujemy atrakcyjne wyjazdy dydaktyczne, festiwale
przedsiębiorczości i zajęcia dodatkowe z turystyki.
Plan prezentacji

KLASA PRZYRODNICZA








Przedmioty rozszerzone – liczba godzin tygodniowo:
biologia - klasa I- 2, klasa II- 5, klasa III-5
i do wyboru jeden spośród przedmiotów:
geografia albo fizyka albo chemia –
klasa II- 6, klasa III-5
Przedmiot uzupełniający: ochrona środowiska
Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski,
język obcy, matematyka, biologia
Kierunek dla kandydatów na studia przyrodnicze
wzbogacony zajęciami z ochrony środowiska i turystyki.
Atrakcyjne zajęcia w terenie.
Plan prezentacji

KLASA PROMOCJA ZDROWIA







Przedmioty rozszerzone - liczba godzin
tygodniowo:
biologia - klasa I – 2, klasa II – 5, klasa III - 5
i do wyboru jeden spośród przedmiotów:
geografia albo fizyka albo chemia–
klasa II – 6, klasa III – 5
Przedmiot uzupełniający: promocja zdrowia
Przedmioty punktowane w rekrutacji: język
polski, język obcy, matematyka, biologia
Kierunek dla kandydatów na AWF, studia przyrodnicze
i medyczne. Laboratorium odnowy biologicznej, kosmetologii
i dietetyki.
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KLASA ARTYSTYCZNA


Przedmioty rozszerzone – liczba godzin tygodniowo:

Język polski – klasa I – 5, klasa II- 8, klasa III-7
i jeden spośród przedmiotów:

biologia albo geografia –klasa II - 6, klasa III-6





Przedmiot uzupełniający: zajęcia artystyczne
Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język
obcy, matematyka, biologia albo geografia
Kierunek dla kandydatów na studia humanistyczne
i artystyczne wzbogacony zajęciami artystycznymi
w plenerze, laboratorium żywego słowa i pantomimy.
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KLASA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA


Przedmioty rozszerzone:

Język polski – klasa I – 5, klasa II- 8, klasa III-7
i jeden spośród przedmiotów:

biologia albo geografia –klasa II - 6, klasa III-6






Przedmiot uzupełniający: zajęcia z psychologii
i pedagogiki
Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język
obcy, matematyka, biologia albo geografia
Kierunek dla kandydatów na studia humanistyczne
i pedagogiczne wzbogacony zajęciami z psychologii
i pedagogiki. Współpracujemy z lokalnymi placówkami
oświatowymi. Oferujemy ciekawe wycieczki dydaktyczne.
Plan prezentacji

KLASA LINGWISTYCZNA






Przedmioty rozszerzone – liczba godzin tygodniowo:
Język angielski - klasa I- 4, klasa II-6, klasa III - 5
Język rosyjski albo niemiecki – klasa I- 2, klasa II – 5,
klasa III-5
i jeden spośród przedmiotów:
biologia albo historia albo geografia -klasa II- 6, klasa III -6
Przedmioty punktowane: język polski, język obcy,
matematyka, biologia albo historia albo geografia
Kierunek dla kandydatów na studia humanistyczne
i lingwistyczne, umożliwiający naukę dwóch języków obcych
w zakresie rozszerzonym. Klasa pod patronatem
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Plan prezentacji

KLASA ZRZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM






Przedmioty rozszerzone:
język angielski – klasa I - 4, klasa II – 6, klasa III - 5
wiedza o społeczeństwie - klasa II- 3, klasa III – 3
geografia - klasa II – 6, klasa III – 6,
albo matematyka – klasa I – 4, klasa II - 9, klasa III - 9

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, matematyka,
wiedza o społeczeństwie
Kierunek dla kandydatów wiążących swoją przyszłość
ze służbami mundurowymi, wzbogacony zajęciami
z technik samoobrony, terenoznawstwa, zarządzania
bezpieczeństwem i ratownictwa medycznego.
Klasa pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu, WKU Nowy Tomyśl. Współpraca z 5 Pułkiem Artylerii w
Sulechowie .
Plan prezentacji

Regulamin naboru
Kandydat w trakcie rekrutacji może wybrać dowolną
liczbę klas w szkole.
Wyboru klas kandydat dokonuje wypełniając
podanie o przyjęcie do szkoły.
Niezwykle ważna jest kolejność oddziałów
z poszczególnych szkół.
Kolejność wpisanych oddziałów określa hierarchię
wyboru kandydata !
Kandydat wybierając oddział uwzględnia nauczane
języki.
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Punkty rekrutacyjne
O kolejności przyjęć do Liceum
Ogólnokształcącego decyduje suma
uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego
do Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej - Curie kandydat
może uzyskać max 200 punktów.
Plan prezentacji

Punkty rekrutacyjne


Max 40 pkt. - za część humanistyczną
egzaminu gimnazjalnego (język polski max 20
pkt. i historia i wos max 20pkt.)



Max 40 pkt. – za część matematycznoprzyrodniczą egzaminu gimnazjalnego
(matematyka max 20pkt. i przedmioty przyrodnicze
max 20 pkt.)



Max 20 pkt. - za część z języka obcego
nowożytnego poziom podstawowy
zasada 1 % - 0,2 pkt.
Plan prezentacji

Punkty rekrutacyjne
język polski
matematyka
język obcy
przedmiot



wskazany
w regulaminie naboru







celujący - 20 pkt.
bardzo dobry – 16 pkt.
dobry – 12 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.
max 80 pkt. za 4
przedmioty.
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Punkty rekrutacyjne

Świadectwo z wyróżnieniem – 5 pkt.
 Osiągnięcia kandydata wpisane na
świadectwie ukończenia gimnazjum- 13 pkt.




Osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i
działalności na rzecz innych ludzi oraz
środowiska szkolnego zwłaszcza w formie
wolontariatu - 2pkt.
Plan prezentacji

Regulamin naboru
Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności
do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są:
 laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
 laureaci olimpiad dla gimnazjalistów: Olimpiada
Matematyczna Gimnazjalistów, Olimpiada Języka
Angielskiego dla Gimnazjalistów, Olimpiada Informatyczna
dla Gimnazjalistów,
 laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów
oświaty.
Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub
poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej
wymienione osiągnięcia.
Plan prezentacji

Podanie o przyjęcie do szkoły
Podania dostępne są na stronie
internetowej szkoły
www.liceumwolsztyn.pl
 Sekretariat przyjmuje dokumenty
od poniedziałku do piątku
godz. 7.30-15.30
 23.05. – 10.06.2016 do godz.15.00 –
przyjmowanie podań


Plan prezentacji

Dokumenty
podanie o przyjęcie do szkoły,
życiorys z informacją o swoich osiągnięciach
i zainteresowaniach,
2 fotografie (podpisane) i w formie
elektronicznej,
Kserokopia aktu urodzenia,
karta pomocnicza,
Kserokopia posiadanych orzeczeń i opinii PPP
Plan prezentacji

Terminarz
24.06.2016 – zakończenie zajęć w gimnazjum

Od 24.06. do 28.06.2016 (wtorek) do godz. 15.00
dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
Plan prezentacji

2016-06-22

28

Terminarz
01.07.2016 (piątek) godz.13.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych

do 06.07.2016 (środa) do godz. 15
Rodzice kandydata potwierdzają wolę podjęcia nauki
w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów
świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Plan prezentacji

2016-06-22

29

Terminarz
08.07.2016 (piątek ) godz. 10.00
podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych do klas pierwszych

Od 27.07.2016 – 26.08.2016r. – dodatkowe
postępowanie uzupełniające w szkołach,
które po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego dysponują wolnymi
miejscami
Plan prezentacji

2016-06-22

30

