OFERTA DLA KANDYDATÓW KLAS PIERWSZYCH
W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Rekrutacja odbędzie się do trzech klas. Wszystkie klasy w pierwszym roku nauki
będą realizowały program ogólny. Od drugiego roku kształcenie realizowane
będzie w ramach profili:
a. Matematycznego
b. Biologiczno – medycznego
c. Humanistyczno - prawnego
Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania. Przeliczenie ocen
na punkty następuje w sposób wskazany w zasadach rekrutacji (rozdz. II pkt 1
ust. 2 lit a.) dla przedmiotów:
PROFIL KLASY

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY

matematyczny

j. polski, matematyka, fizyka,
informatyka

biologiczno - medyczny

j. polski, matematyka, biologia, chemia

humanistyczno - prawny

j. polski, matematyka, historia, WOS

Maksymalna liczba uczniów w klasie: 24 os.
Termin składania wniosków z NABORU 2014 od 12.05. do 05.06.2014 r.
do godz. 15:00

Poza postępowaniem kwalifikacyjnym przyjmowani będą kandydaci, którzy są:
•

laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,

•

laureatami konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej
co najmniej jednego przedmiotu

•

laureatami
olimpiad:
Matematycznej,
Informatycznej
lub
Języka
Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa
Edukacji Narodowej.

•

laureatami i finalistami konkursów organizowanych przez Katolickie Liceum
Ogólnokształcące (konkurs: biologiczny, j. polskiego, geograficzny,
chemiczny, historyczny).

•

uczniami Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki i wskażą KLO jako szkołę
pierwszego wyboru do 31.03. 2014 r. oraz ich średnia ocen po I semestrze
III klasy wynosi min. 4,5, a ocena z zachowania jest co najmniej
bardzo dobra.

SZCZEGÓŁOWY OPIS KLAS PIERWSZYCH

1. Klasa matematyczna
•
•
•
•

rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki,
dla osób zainteresowanych rozszerzony program z informatyki,
indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów
i olimpiad,
możliwość dodatkowych zajęć z podstaw nauk ekonomicznych,
z zarządzania i marketingu realizowanych na Wydziale Ekonomicznym US,

Nauczycielem matematyki w tej klasie będzie dr Agata Narloch, nauczyciel
akademicki i licealny, który łącząc wielką wiedzę matematyczną ze znakomitym
warsztatem dydaktycznym indywidualizuje proces nauczania, przygotowując
uczniów do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym
oraz do olimpiad i konkursów matematycznych.
2. Klasa biologiczno-medyczna
•
•
•
•

rozszerzony program nauczania biologii, chemii - podział na grupy części
zajęć,
fizyka w zakresie rozszerzonym dla osób chętnych,
indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów
i olimpiad,
dodatkowe zajęcia prowadzone w laboratoriach uczelni wyższych,

Nauczycielem biologii w tej klasie będzie mgr Dorota Sroka, nauczyciel
szczególnie ceniony przez uczniów za perfekcyjne przygotowanie i prowadzenie
zajęć,
którego uczniowie w latach 2005-2013 osiągali najwyższe wyniki
na egzaminie
maturalnym
zarówno
na
poziomie
podstawowym
jak
i rozszerzonym. Uczniowie przygotowywani są do olimpiad i konkursów
biologicznych, w których uczestniczą z dużym powodzeniem.
Nauczycielem chemii w tej klasie będzie dr Agnieszka Kalbarczyk-Jedynak,
ceniona przez uczniów za wielką wiedzę i umiejętności praktyczne, preferuje
nauczanie chemii poprzez intensywnie zajęcia laboratoryjne, skutecznie
przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz do olimpiad i konkursów
chemicznych.
3. Klasa
humanistyczna
pod
Uniwersytetu Szczecińskiego

patronatem

Instytutu

Historii

Prowadzony jest rozszerzony program nauczania historii, języka polskiego
oraz WOS-u wzbogacony dodatkowymi zajęciami z:
•
•
•
•
•
•

historii państwa i prawa,
propedeutyki wiedzy o prawie,
elementów prawa Unii Europejskiej,
filozofii,
indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów
i olimpiad,
praktyczne zajęcia w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Szczecinie

Nauczycielem historii w tej klasie będzie mgr Maciej Kopeć, wieloletni
nauczyciel historii mogący pochwalić się najwyższymi wynikami maturalnymi
swoich uczniów zarówno na poziomie podstawowym jak i na poziomie
rozszerzonym. Wychował i wykształcił również wielu laureatów i finalistów
olimpiad przedmiotowych.
WOS będzie nauczany przez dr hab. Tomasza Sikorskiego, profesora US,
autora cenionych w kraju książek, który dzięki bogatej wiedzy i licznym pracom
naukowym poszerzy horyzonty i da możliwość indywidualnego rozwoju
zainteresowanych przedmiotem uczniów. Jego uczniowie mogą pochwalić się
wieloma sukcesami na olimpiadach i konkursach z tego przedmiotu
Język polski poprowadzi mgr Sylwia Potaman, pedagog z pasją ceniony
przez uczniów za wielką wiedzę i umiejętności. Od wielu lat jej uczniowie zdają
egzamin maturalny z języka polskiego na wysokim poziomie i odnoszą sukcesy
w różnych konkursach z
literatury i języka polskiego. Autor i reżyser
najlepszych w dziejach szkoły przedstawień i uroczystości.

Nauczanie języków obcych nowożytnych odbywa się w grupach
międzyklasowych we współpracy z Wydziałem Filologii
Uniwersytetu
Szczecińskiego.
Język angielski nauczany jest na poziomie rozszerzonym lub podstawowym.
Uczniowie poprzez deklarację dokonują wyboru poziomu podstawowego
lub rozszerzonego i na podstawie testu diagnozującego są przydzielani
do właściwej grupy.
Język niemiecki nauczany jest na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
Uczniowie poprzez deklarację dokonują wyboru poziomu podstawowego
lub rozszerzonego.
Wszyscy uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych:
•
•
•

SKS
basen
koła przedmiotowe: biologiczne, chemiczne, historyczne, filozoficzne,
matematyczne,
informatyczne,
języka
polskiego,
ekologiczne,
geograficzne, fizyczne, gazetka szkolna.

