NASZE ATUTY:
NOWOCZESNE LICEUM
ZE 100-LETNIMI TRADYCJAMI
Współpraca naukowa z Politechniką Warszawską, Wyższą
Szkołą Handlową w Radomiu, Wyższą Szkołą Rehabilitacji
w Warszawie oraz UMCS w Lublinie
Zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów
przedmiotowych;
SUDOKU, Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ
I ORTOGRAFIĄ NA CO DZIEŃ ,
POZNAJEMY OJCOWIZNĘ, MISTRZOSTWA PIERWSZEJ
POMOCY PCK, KONKURSY WIEDZY JĘZYKOWEJ itp.
Prężnie działająca
SZKOLNA GRUPA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO,
WOLONTARIAT, SANLOREMO,
Współpraca z instytucjami:
MEDIATEKĄ, FUNDACJĄ ENERGIA-DZIAŁANIE,
CKA, KCRiS, PORADNIĄ PSYCH.-PED., lokalnymi mediami
Wykłady, warsztaty:
dziennikarskie, prawnicze, fizyczne prowadzone
przez pracowników naukowych wyższych uczelni,
spotkania z dyplomatami
Realizacja projektów językowych:
PEACE, EUROPAMOBIL – prowadzą zagraniczni studenci
Wycieczki edukacyjne: Polska, Bruksela, Włochy, Chorwacja

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Warszawska 25
26-900 Kozienice

tel.: (48) 614-26-08; (48) 614-23-45
fax: (48) 614-26-08
e-mail: lo@kozienicepowiat.pl
internet: www.lo-kozienice.edu.pl

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach

DLACZEGO I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE?
najwyższa ocena w ewaluacji kuratorium – 4xA
wysoka zdawalność matury
sukcesy w konkursach i olimpiadach
różnorodna oferta zajęć dodatkowych
nauka w życzliwej i twórczej atmosferze
bogate, nowoczesne wyposażenie

OFERTA EDUKACYJNA DLA KANDYDATÓ W
PO SZKOLE PODSTAWOWEJ na rok szk. 2019/2020
Kandydaci mają do wyboru cztery klasy z następującymi
blokami przedmiotów w zakresie rozszerzonym:
Klasa

Przedmioty rozszerzone

I pA

biologia, chemia
matematyka, geografia;
do wyboru: informatyka lub fizyka

I pB
I pC

j. polski, historia, j. angielski

I pD

geografia, wos, j. angielski

W klasach IpA, IpB, IpD proponujemy: j. angielski i j. niemiecki,
a w klasie IpC - j. angielski i j. francuski.
OFERTA EDUKACYJNA DLA KANDYDATÓ W
PO GIMNAZJUM na rok szk. 2019/2020
Kandydaci wybierają od klasy II przedmioty
w zakresie rozszerzonym:

Przedmioty rozszerzone:

Trzeci przedmiot do
wyboru z następujących:

I gA - biologia, chemia

j. angielski, matematyka,
informatyka, fizyka

I gB - matematyka, geografia j. angielski, informatyka, fizyka

I gC - j. polski, historia

j. angielski, wos, geografia

I gD - geografia, wos

j. angielski, historia, j. polski

W klasach IpA, IpB, IpD proponujemy: j. angielski i j. niemiecki,
a w klasie IpC - j. angielski i j. francuski.

Klasy: I pA, I gA - oferta dla kandydatów
na studia medyczne dla zawodów: lekarz,
weterynarz, fizjoterapeuta, masażysta,
ratownik medyczny, opiekun osoby
niepełnosprawnej, dietetyk, kosmetolog
oraz innych z zakresu opieki medycznej, terapii,
pracy socjalnej, a także kryminalistyki
i medycyny sądowej oraz dla chętnych na
uczelnie techniczne, politechnikę, itp.
Klasy: I pB, I gB - to propozycje dla osób
zainteresowanych naukami ścisłymi, studiami
na politechnice, AWF, SGH, SGGW, uczelniach
ekonomicznych i technicznych oraz na
kierunkach: architektura, budownictwo,
ekonomia, finanse i rachunkowość, itp.
Klasy: I pC, IgC - oferta dla uczniów
zainteresowanych naukami humanistycznymi,
prawem, administracją, studiami na
kierunkach filologicznych (drugi język to
j. francuski) oraz na kierunkach:
dziennikarstwo, politologia, filozofia,
socjologia, teatrologia, filmoznawstwo,
lingwistyka, psychologia, pedagogika, itp.
Klasy: I pD, I gD - oferta dla kandydatów
na uczelnie ekonomiczne, prawo, administrację,
geodezję, turystykę i rekreację, europeistykę,
stosunki międzynarodowe, filozofię,
psychologię, socjologię, kulturoznawstwo itp.

