Drogi Absolwencie Szkoły Podstawowej,
decydując się na kontynuowanie nauki w I LO, będziesz musiał dokonywać na swojej ścieżce edukacyjnej wielu istotnych wyborów. Aby zapewnić sobie miejsce na wymarzonych studiach, powinieneś być dobrze przygotowany do zdania matury z odpowiednio wybranych przedmiotów. Swoje
decyzje edukacyjne rozpoczynasz już od klasy pierwszej. Wiodącym językiem obcym we wszystkich klasach będzie język angielski. Będziesz się go uczył na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, w zależności od Twojego wyboru. Wybierasz również drugi język obcy – język francuski,
język niemiecki, język rosyjski lub włoski, które będą realizowane tylko na poziomie podstawowym. Jeśli wybierasz drugi język obcy taki sam, jak w szkole podstawowej, uczyć się go będziesz w
grupie kontynuującej. Jeśli natomiast wybierasz inny język niż w poprzedniej szkole, dołączysz do
grupy początkującej. W klasie językowej będziesz uczył się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz języka rosyjskiego lub włoskiego ze zwiększoną ilością godzin. Będziesz mógł
również wybrać język niemiecki ze zwiększoną ilością godzin. Aby zapewnić Ci większe szanse na
opanowanie tych języków, będziesz dodatkowo wybierał język/języki konwersacyjne. Musisz jednak pamiętać, aby wybór języków konwersacyjnych zgadzał się z wcześniejszym wyborem języków
ze zwiększoną ilością godzin.
Twoje kolejne wybory dotyczyć będą przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów
uzupełniających. Idąc do klasy nauk społecznych, będziesz realizował na poziomie rozszerzonym
język polski, decydując się na klasę biomedyczną – biologię, a wybierając klasę politechniczną –
matematykę.
Jako że w naszej szkole będziesz rozszerzał kilka przedmiotów, wybierzesz kolejny; humaniści
wybiorą spośród geografii i historii; a biolodzy i matematycy spośród chemii, fizyki i geografii.
Dodatkowo będziesz miał możliwość wyboru kolejnych rozszerzeń, i tak: w klasie politechnicznej
możesz dobrać na poziomie rozszerzonym informatykę lub j. angielski; w klasie nauk społecznych
– biologię, j. angielski lub wiedzę o społeczeństwie; a w klasie biomedycznej j. angielski lub wiedzę o społeczeństwie. Aby nie zamykać uczniom z klasy językowej drogi do kierunków innych niż
lingwistyczne, będziesz miał możliwość wyboru kolejnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
spośród języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i geografii.
Poza tym, dajemy Ci do wyboru przedmioty uzupełniające, które dobierzesz sobie zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami. W tym roku do wyboru będziesz miał:
 Astronomię,
 Język angielski konwersacyjny,
 Podstawy dziennikarstwa i komunikacji
społecznej,
 Sztukę,
 Warsztat i technikę rysunku.
 Robotykę,

 Języki konwersacyjne: niemiecki, rosyjski, włoski (tylko w klasie językowej)

W I LO masz możliwość wyboru nauki w jednej z czterech typów klas:

JĘZYKOWA

POLITECHNICZNA

BIOMEDYCZNA

NAUK
SPOŁECZNYCH

Typ
klasy

Charakterystyka

Przykładowe kierunki studiów

Ta klasa jest dobrą drogą edukacji dla osób, które
pragną rozwijać swoje zainteresowania na kierunkach
humanistycznych,
językowych
i społecznych. Wybierają ją również uczniowie,
którzy zamierzają rozwijać wiedzę o języku polskim w połączeniu z nauką np. historii i geografii,
a także biologii, wos i języka angielskiego na
poziomie rozszerzonym.











polonistyka z dziennikarstwem,
medioznawstwo,
wydział aktorski,
lingwistyka stosowana,
stosunki międzynarodowe,
dyplomacja,
bezpieczeństwo narodowe,
pedagogika specjalna,
pedagogika wczesnej edukacji,

To klasa stworzona dla osób, które swoją przyszłość wiążą głównie z takimi przedmiotami jak
biologia, chemia, fizyka, czyli dla osób, które
myślą o studiach z dziedzin medycznych. Jeśli
jednak Twoje plany życiowe wymagają innych
połączeń, będziesz mógł wybrać również spośród:
geografii, wos oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.













Tę klasę tworzymy z myślą o umysłach ścisłych.
Matematyka to bowiem coraz częściej liczący się
przedmiot przy rekrutacji na kierunki ścisłe, a
także humanistyczne np. prawo. Jest ona idealna
dla osób, które kochają matematykę i zamierzają
studiować na kierunkach ekonomicznych, politechnicznych,
informatycznych
oraz technicznych. Podstawą Twojego rozwoju
będzie matematyka, którą będziesz mógł uzupełnić zgodnie z proponowanym przez nas wyborem
rozszerzeń (chemia, fizyka, geografia, a następnie
informatyka lub język angielski).

 automatyka i robotyka,
 fizyka techniczna i matematyka stosowana,
 mechanika i budowa maszyn,
 elektronika i telekomunikacja,
 inżynieria lądowa i środowiska,
 oceanotechnika i okrętownictwo,
 bezpieczeństwo jądrowe i ochrona
radiologiczna,
 inżynieria chemiczna i procesowa,
 zarządzanie i inżynieria produkcji,
 inżynieria środowiska,
 ekonomia globalna i menadżerska,
 finanse i rachunkowość,
 informatyka i ekonometria,
 podatki i doradztwo podatkowe,
 doradztwo finansowe,
 amerykanistyka,
 filologia: angielska, francuska, niemiecka, rosyjska, romańska,
 komunikacja kulturalna,
 kulturoznawstwo,
 lingwistyka stosowana,
 sinologia
 skandynawistyka,
 slawistyka,
 ekonomia,

Klasa idealna dla miłośników języków obcych i
nie tylko. Dla tych, którzy wierzą w moc języków, a swoją przyszłość widzą na kierunkach
filologicznych czy lingwistycznych. Dzięki poszerzeniu wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym będzie ona również umożliwiała na
aplikowanie na kierunki administracyjne, ekonomiczne, biznesowe, pedagogiczne i inne.

medycyna,
stomatologia,
farmacja,
analityka medyczna,
inżynieria biomedyczna,
ratownictwo medyczne,
chemia i technologia żywności,
chemia kosmetyczna,
ochrona środowiska,
optyka okularowa,
zdrowie publiczne,

 filologie,
 socjologia,
 prawo,
 psychologia.
 politologia,
 nauki społeczne,
 europeistyka,
 kognitywistyka,
 praca socjalna











dietetyka,
fizjoterapia,
kosmetologia,
biologia medyczna,
agrochemia,
biotechnologia,
pielęgniarstwo,
położnictwo,
elektroradiologia,
audiofonologia












elektrotechnika,
elektroradiologia,
informatyka,
bioinformatyka,
fizyka medyczna,
energetyka,
mechatronika,
logistyka,
teleinformatyka,
inżynieria materiałowa
 matematyka,
 zarządzanie,

 międzynarodowe
stosunki gospodarcze,
 krajoznawstwo i turystyka historyczna,
 pedagogiki,
 politologia,
 wiedza o filmie i
kulturze audiowizualnej,

Pamiętaj, że dobór przedmiotów rozszerzonych w naszej szkole odpowiada współczesnym trendom w szkolnictwie wyższym, co da Ci możliwość dobrego przygotowania do egzaminów maturalnych oraz dostania się na
wymarzone studia.

Podejmij trafną decyzję! Postaw na kształcenie ogólne!

