DRODZY ÓSMOKLASIŚCI !
ZAPRASZAMY WAS DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I
IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
PROPONUJEMY WAM NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

z rozszerzeniem przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka
Jest to profil dedykowany osobom lubiącym nauki ścisłe. Zwiększony
wymiar matematyki, fizyki i informatyki pozwala na przygotowanie
uczniów do zdawania matury z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Będąc uczniem tej klasy,
będzie można uzupełniać swoją wiedzę ucząc się projektowania i wykonywania robotów (na zajęciach z
robotyki), programowania (JAVA, C++, PYTHON), a także całkowania – narzędzia potrzebnego
przyszłym studentom kierunków ścisłych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą uczniom tej klasy na
udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (Olimpiada Wiedzy Technicznej, Międzynarodowy
Konkurs Matematyczny „Kangur” oraz Konkurs fizyczny „Lwiątko”). Absolwenci klas politechnicznych
studiują fizykę, matematykę, budownictwo, mechanikę, elektronikę i telekomunikację, programowanie,
architekturę, elektrotechnikę i inne kierunki techniczne.
Językami obcymi w tej klasie są: obowiązkowy – język angielski oraz drugi język obcy do wyboru
spośród języków niemieckiego i hiszpańskiego.
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B1 z rozszerzeniem przedmiotów: biologia, chemia, matematyka
Jest to profil przeznaczony dla osób zainteresowanych studiami
medycznymi, przyrodniczymi, rolniczymi i ścisłymi. Dedykowana jest miłośnikom przyrody,
którzy chcą lepiej zrozumieć otaczający ich świat, odkrywać tajemnice medycyny oraz zgłębiać
działanie własnego organizmu. Na uczniów tej klasy czekają wyjątkowo ciekawe lekcje –
prowadzone także metodami aktywnymi: doświadczenia, sekcje, lekcje terenowe. Zdobyta
wiedza i umiejętności pozwalają uczniom na udział w konkursach i olimpiadach kształtujących
świadomość matematyczną i proekologiczną (Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna,
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”).
Absolwenci klas przyrodniczo-medycznych studiują kierunki: lekarski, farmację, pielęgniarstwo,
biologię,

biotechnologię

medyczną,

bioinżynierię,

weterynarię,

chemię,

fizjoterapię,

kosmetologię, pedagogikę, psychologię i wiele innych kierunków.
Języki obce w tej klasie to: obowiązkowy – język angielski oraz drugi język do wyboru spośród
języka hiszpańskiego lub niemieckiego.
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B2 z rozszerzeniem przedmiotów: biologia, chemia, język angielski

Jest to profil przeznaczony dla osób zainteresowanych studiami medycznymi,
przyrodniczymi, chcących rozwijać swoje zdolności lingwistyczne. Do klasy o tym profilu
zapraszamy osoby chcące poznać bogactwo przyrody, zrozumieć istotę różnorodności
biologicznej, poznać fascynujące procesy chemiczne, a przy tym ciągle szlifować język angielski.
W ramach lekcji uczniowie poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale
także praktycznej – prowadząc doświadczenia chemiczne i biologiczne w pracowniach szkolnych
jak i poszerzając wiedzę na warsztatach poza murami szkoły.
Nauka w tej klasie umożliwia młodzieży udział w Olimpiadach: Biologicznej, Chemicznej,
Języka Angielskiego, Wiedzy Ekologicznej oraz licznych konkursach.
Absolwenci klas przyrodniczo-medycznych studiują kierunki: lekarski, farmację, pielęgniarstwo,
biologię,

biotechnologię

medyczną,

bioinżynierię,

weterynarię,

chemię,

fizjoterapię,

kosmetologię, pedagogikę, psychologię i wiele innych kierunków
Języki obce w tej klasie to: obowiązkowy – język angielski oraz drugi język do wyboru spośród
języka hiszpańskiego lub niemieckiego.

z rozszerzeniem przedmiotów: geografia, wiedza o społeczeństwie,
język angielski
Jest ona przeznaczona dla osób zainteresowanych życiem społecznym,
politycznym oraz kulturą narodów Europy i świata. Pozwala młodzieży
kształtować umiejętności interpretowania i wartościowania zjawisk historycznych, politycznych
i prawnych. Dzięki cyklicznym spotkaniom z przedstawicielami świata nauki, mediów
i sądownictwa, łatwiej będzie uczniom poznać i zrozumieć obowiązujące prawo, przy
jednoczesnym doskonaleniu języka angielskiego. Klasa ta daje szansę na udział w olimpiadach:
Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, w Olimpiadzie
Geograficznej czy Olimpiadzie Języka Angielskiego i in. Uczniowie, którzy ukończyli klasę
społeczno-administracyjną obecnie studiują prawo, politologię, logistykę, administrację,
zarządzanie, bezpieczeństwo, dowodzenie na Akademii Sztuki Wojennej, pedagogikę, filologię
angielską i inne kierunki.
Języki obce w tej klasie to: obowiązkowy – język angielski oraz drugi język obcy do wyboru
spośród języka rosyjskiego lub niemieckiego.

z rozszerzeniem matematyki, geografii i języka angielskiego
Jest to profil dla osób chcących poszerzać wiedzę o świecie,
doskonaląc zarazem zdolności anglojęzyczne i matematyczne.
Zwiększony wymiar godzin matematyki, geografii i języka angielskiego pozwala na
przygotowanie uczniów do zdawania matury z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym,
a także do studiowania na takich kierunkach jak: turystyka i rekreacja, hotelarstwo, ekonomia,
zarządzanie i marketing, geografia, gospodarka regionalna i przestrzenna, matematyka, filologia
angielska i inne. Klasa ta pozwala na wzięcie udziału w takich konkursach i olimpiadach
przedmiotowych jak: olimpiada geograficzna, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
„Kangur” czy Olimpiada Przedsiębiorczości. Atrakcyjną formą zdobywania wiedzy w tej klasie
jest także organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz współpraca z instytucjami
turystycznymi.
Językami obcymi w tej klasie są: obowiązkowy – język angielski oraz drugi język obcy do
wyboru spośród języka rosyjskiego lub niemieckiego.

z rozszerzeniem języka polskiego, historii i języka angielskiego
Klasa ta kształci umiejętności z zakresu literatury, historii oraz języka
angielskiego. Jest idealna dla osób, które chciałyby wiązać swoją
przyszłość z dziennikarstwem, podróżowaniem, czy też chcących
pogłębiać swoją wiedzę na temat komunikacji międzyludzkich. Język polski przyda się przede
wszystkim w życiu codziennym. Historia, natomiast, zaciekawi nawet najmniej przekonaną do
tego osobę, odkryje wiele ciekawostek i ujawni tajemnice z przeszłości. Rozszerzenie z języka
angielskiego jest niezwykle przydatne nie tylko na maturze, ale także w późniejszym, dorosłym
życiu. Profil ten przygotowany jest z myślą o przyszłych kandydatach na filologię polską,
filologię angielską, lingwistykę stosowaną, prawo, historię, psychologię, pedagogikę,
bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo czy dziennikarstwo. Absolwenci klas humanistyczno –
dziennikarskich studiują obecnie na wymienionych kierunkach, ale także na wielu innych.
Językami obcymi w tej klasie są: obowiązkowy – język angielski oraz drugi język obcy do
wyboru spośród języka francuskiego lub hiszpańskiego.

Co nas wyróżnia?
W naszym liceum:
 panuje niezwykła atmosfera - nie tylko nawiążesz
nowe znajomości, ale także będziesz mógł rozwijać
swoją osobowość
 organizujemy trening adaptacyjno-integracyjny dla
klas pierwszych – szybciej poznasz kolegów
i koleżanki z klasy
 rozwijamy pasje naszych uczniów – pogłębisz swoje
zainteresowania uczestnicząc w różnych kołach, np.
Kole Teatralnym, Dyskusyjnym Klubie Książki
 organizujemy wyjazdy - z nami będziesz mógł
zwiedzić Polskę i świat
 odkrywamy talenty i dbamy o rozwój każdego
ucznia- weźmiesz udział w wielu konkursach
szkolnych, powiatowych, ogólnopolskich zarówno
przedmiotowych, językowych, ale też artystycznych
i sportowych

pam
iętamy o potrzebujących - będziesz mógł realizować
się w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu,
wspierającego
zarówno
akcje
lokalne
jak
i ogólnopolskie, organizować imprezy i koncerty
 posiadamy znakomicie wyposażone pracownie
przedmiotowe - projektory, tablice interaktywne,
wizualizer, sprzęt multimedialny, klimatyzowane sale
komputerowe, bezprzewodową sieć Wi-Fi, szafkę dla
każdego ucznia, sale gimnastyczne, siłownię, bogatą w
zbiory bibliotekę szkolną, nowoczesny sprzęt
nagłaśniający i radiowęzeł
 zajęcia wychowania fizycznego odbywają się zarówno
w budynku szkoły jak i w PMDK oraz na stadionie,
a zimą uczniowie korzystają z lodowiska
 organizujemy rejsy żaglowcem i wyjazdy na narty.
Zapraszamy
do
naszej
społeczności
wszystkich
Ósmoklasistów, którzy lubią się uczyć, pragną zdobyć
rzetelną wiedzę umożliwiającą zdobycie wysokich wyników
na egzaminach maturalnych. Czas nauki w naszym Liceum przyniesie Wam dużo
satysfakcji i dobrych wspomnień.

Dołącz do nas!

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
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