• matematyczno-informatycznym (1A)

• Należymy do najlepszych „Złotych Szkół”
w Polsce wg Rankingu Perspektyw,

• biologiczno-medycznym (1B)

• medialno-społecznym z językiem angielskim (1C)

• Egzamin maturalny zdawany jest przez 100% uczniów,
• Odnosimy sukcesy w olimpiadach przedmiotowych,

Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania.
Przeliczenie ocen na punkty następuje w sposób wskazany
w zasadach rekrutacji:
PROFIL KLASY

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY

• Rozwijamy indywidualne zainteresowania uczniów,
• Pracujemy w małych zespołach klasowych,
• Nauka języków obcych odbywa się wg stopnia
zaawansowania,
• Z uczniami pracuje profesjonalna, doświadczona
i życzliwa kadra pedagogiczna,

matematyczno-informatyczny
(1A)

j. polski, matematyka,
fizyka, informatyka

biologiczno-medyczny
(1B)

j. polski, matematyka,
biologia, chemia

• Absolwenci naszej szkoły z sukcesami aplikują
na wymarzone kierunki studiów,

medialno-społeczny z j. ang.
(1C)

j. polski, matematyka,
j. angielski, WOS

• Wspieramy rodziców w wychowaniu młodzieży
w duchu nieprzemijających wartości,

Maksymalna liczba uczniów w klasie: 24.

Termin składania wniosków z NABORU 2021: zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
Poza postępowaniem kwalifikacyjnym przyjmowani będą kandydaci, którzy są:
• laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

• 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 uczniów szkół podstawowych przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

OFERTA
EDUKACYJNA
NA ROK SZKOLNY

www.sk.edu.pl

Rekrutacja odbędzie się do trzech klas o profilach:

tel. 91 423 38 57, e-mail: sk@sk.edu.pl

CO NAS
WYRÓŻNIA?
Al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin

OGÓLNE ZASADY
REKRUTACJI

2021/2022

• Zapewniamy szczególne wsparcie materialne
dla zdolnej młodzieży spoza Szczecina,
• Organizujemy niezapomniane wyjazdy integracyjne
i wycieczki szkolne,
• Kameralność szkoły sprzyja integracji i zawiązywaniu
przyjaźni, które trwają dłużej niż szkolne lata

DZIEŃ OTWARTY
27 marca 2021 r.
godz. 10.00–14.00*

* z uwagi na pandemię COVID-19 forma i program Dnia Otwartego zostaną ustalone w późniejszym terminie

fot. Odlotowy Szczecin

