OFERTA EDUKACYJNA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ELBLĄGU
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
W roku szkolnym 2015/2016 planujemy utworzenie 5 klas:
I A – HUMANISTYCZNO–JĘZYKOWA
wych. Dominika Stawiarska i Marek Nowosad
Przedmioty rozszerzone (3 do wyboru od II klasy): język angielski, język polski, historia, WOS,
drugi język obcy.
Przedmioty uzupełniające i dodatkowe do wyboru: media w komunikacji, Speak easy –
konwersacje z j. angielskiego, Legally blunt/Język prawniczy bez ogródek, Obywatel świata,
elementy prawa, społeczeństwo i prawo, historia państwa i prawa, elementy psychologii,
edukacja filmowa.
Drugi język do wyboru: język hiszpański, język francuski, język rosyjski, język niemiecki, język
włoski.
Uwaga: wybierając naukę w tej klasie zapewniasz sobie wstęp na wszystkie studia
humanistyczne: studia filologiczne, lingwistyczne, prawne, administracyjne, psychologiczne,
socjologiczne, dziennikarskie, aktorskie, zarządzania informacją, politologiczne, historyczne,
archeologiczne, itp.
I B – BIOLOGICZNO–CHEMICZNA, MEDYCZNA
wych. Elżbieta Żarkowska
Przedmioty rozszerzone: (2-3 do wyboru od II klasy): chemia, biologia, język angielski
Przedmiot uzupełniające i dodatkowe do wyboru: język angielski w medycynie, konwersacje w
języku angielskim, chemia laboratoryjna, fizyka w medycynie, metodologia badań biologicznych,
ratownictwo medyczne, biofizyka, biochemia.
Drugi język do wyboru: język hiszpański, język francuski, język rosyjski, język niemiecki, język
włoski.
I C – BIOLOGICZNO–CHEMICZNA, MEDYCZNA
wych. Barbara Fijałkowska-Karolik
Przedmioty rozszerzone: (2-3 do wyboru od II klasy): chemia, biologia, język angielski.
Przedmiot uzupełniające i dodatkowe do wyboru: język angielski w medycynie, konwersacje w
języku angielskim, chemia laboratoryjna, metody badawcze w biologii, fizyka w medycynie,
biofizyka, biochemia.
Drugi język do wyboru: język hiszpański, język francuski, język rosyjski, język niemiecki, język
włoski

I D – MATEMATYCZNO–GEOGRAFICZNA „BUSINESS ENGLISH”
wych. Joanna Węgłowska
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski.
Przedmiot uzupełniające i dodatkowe do wyboru: Business English- język angielski w biznesie,
Ekonomia w praktyce, konwersacje w języku angielskim, informatyka w biznesie
Drugi język do wyboru: język hiszpański, język francuski, język rosyjski, język niemiecki, język
włoski
I E – MATEMATYCZNO–FIZYCZNA, POLITECHNICZNA
wych. Ewa Adamowicz
Przedmioty rozszerzone: (2-3 do wyboru od II klasy): matematyka, fizyka, informatyka, język
angielski.
Przedmiot uzupełniający: informatyka, język angielski techniczny, konwersacje w języku
angielskim, zgłębiamy tajniki fizyki.
Drugi język do wyboru: język hiszpański, język francuski, język rosyjski, język niemiecki, język
włoski.
UWAGA (dotyczy wszystkich kierunków): wybór przedmiotów rozszerzonych i

uzupełniających od II klasy jest zależny od woli większości uczniów w klasie.
NASZE MOCNE STRONY:
 współpracujemy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowo- badawczymi, m.in. z:
Politechniką Gdańską, Wyższą Szkoła Bankową w Gdańsku, Elbląskim Parkiem
Technologicznym, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim,
Elbląska Uczelnią Humanistyczno–Ekonomiczną, Państwową Wyższą szkołą Zawodową;
 nauczamy innowacyjnie (corocznie wdrażamy kilka innowacji pedagogicznych), praktycznie
(prowadzimy lekcje laboratoryjne, ćwiczeniowe i terenowe) oraz nowocześnie (stosujemy
nowoczesne pomoce dydaktyczne);
 zapewniamy bogatą ofertę kół przedmiotowych, zajęć wyrównawczych, sekcji sportowych,
kół zainteresowań, zespół muzyczny, chór, radio szkolne „Baryton”, wolontariat, Dyskusyjny
Klub Książki, Dyskusyjny Klub Filmowy, noce filmowe, noce w bibliotece;
 należymy do elitarnego grona Szkół Odkrywców Talentów, bo stwarzamy przyjazne warunki
dla rozwoju osobowości i zainteresowań;
 jesteśmy wśród najlepszych szkół w Polsce, mamy tytuł "SREBRNEGO LICEUM";
 zapewniamy sukces na egzaminie maturalnym: wyniki maturalne na poziomie podstawowym
i rozszerzonym mieszczą się w wysokich staninach, są najlepsze w Elblągu;
 kształcimy wielu laureatów i finalistów olimpiad na szczeblu okręgowym, ogólnopolskim i
międzynarodowym;
 dbamy o rozwój każdego ucznia, mamy dodatnie wskaźniki EWD, mieszczące się w przedziale
„Szkoły Sukcesu”;

 nasi absolwenci studiują na najlepszych uczelniach w Polsce i zagranicą;
 jesteśmy szkołą proekologiczną: otrzymaliśmy certyfikat „SZKOŁY PRZYJAZNEJ
ŚRODOWISKU” I „GEOCERTYFIKAT”;
 odnosimy sukcesy również w sporcie – medalowa piłka siatkowa;
 indywidualizujemy proces nauczania;
 gwarantujemy stałe zajęcia reedukacyjne dla osób z dysleksją i dysgrafią oraz rewalidacyjne;
 zapewniamy fachową pomoc psychologa i pedagoga;
 staramy się wzbogacać program nauczania poprzez spotkania z ludźmi kultury, nauki i sztuki,
lekcje w muzeach, wycieczki krajowe i zagraniczne, wymiana młodzieży;
 zapewniamy poszerzony program o charakterze kulturowym – koncerty, kino, teatr;
 gwarantujemy dobre warunki lokalowe, estetycznie urządzone wnętrza, nowocześnie
wyposażone pracownie, w tym dwa laboratoria chemiczne, dwie pracownie fizyczne, dwie
pracownie biologiczne, trzy wielostanowiskowe pracownie multimedialne, laboratorium
językowe;
 mamy bogato wyposażoną bibliotekę z czytelnią oraz przyjazną świetlicę szkolną;
 oferujemy funkcjonalne i estetyczne szafki szkolne;
 mamy dobre warunki do uprawiania sportu: sala gimnastyczna, hala sportowa z boiskiem
wielofunkcyjnym, boisko trawiaste do piłki nożnej, specjalistyczny sprzęt do uprawiania piłki
siatkowej;
 na terenie szkoły znajduje się ścieżka dendrologiczna, park petrograficzny i zielony teren
rekreacyjny;
 planujemy poszerzyć ofertę szkolnego bufetu o zdrową żywność i dania obiadowe.

