OFERTA DLA KANDYDATÓW KLAS PIERWSZYCH
W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Rodzice i Uczniowie szkół podstawowych!
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Szczecinie zaprasza w swoje progi absolwentów szkół podstawowych. Opieka
duszpasterska,

praca

w

niedużych

zespołach

klasowych,

podział

na

grupy

zaawansowania, duża liczba godzin języka angielskiego, zaangażowanie nauczycieli,
przyjazne nastawienie do ucznia, pozwalają na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego.
Przekłada się to na bardzo dobre wyniki maturalne absolwentów oraz liczne tytuły
laureatów

i finalistów

przedmiotowych.

na

poziomie

Potwierdzeniem

krajowym
powyższych

w

konkursach
sukcesów

i
jest

olimpiadach
rokroczne

uhonorowanie szkoły Złotą Tarczą w prestiżowym Rankingu Perspektyw, za świetne
osiągnięcia naszych uczniów w nauce. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
oraz na Dzień Otwarty szkoły.

Maciej Muszyński
Magdalena Biskup
Dyrekcja Szkoły

Rekrutacja odbędzie się do trzech klas o profilach:




matematyczno – informatycznym (1A)
biologiczno – medycznym (1B)
medialno – społecznym z językiem angielskim (1C)

Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania. Przeliczenie ocen
na punkty następuje w sposób wskazany w zasadach rekrutacji:
PROFIL KLASY
matematyczno–informatyczny (1A)
biologiczno–medyczny (1B)
medialno–społeczny z j. ang. (1C)

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY
j. polski, matematyka, fizyka,
informatyka
j. polski, matematyka, biologia,
chemia
j. polski, matematyka, j. angielski,
WOS

Maksymalna liczba uczniów w klasie: 24 os.
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,



uczniami
Katolickich
Szkół
Podstawowych
prowadzonych
przez
Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie
(KSP im. św. Stanisława Kostki przy pl. św. Ottona, KSP im. Jana Pawła II
w Podjuchach, KSP im. św. Rodziny przy ul. Budziszyńskiej oraz KSP
w Pobierowie). Kandydaci w oświadczeniu wskazują KLO jako szkołę
pierwszego wyboru
do 30.04.2021 r. oraz ich średnia ocen po I
semestrze 8 klasy z 9 przedmiotów: j. polski, matematyka, j. obcy (główny),
biologia, fizyka, chemia, geografia, historia i WOS, wynosi min. 4,5, a ocena
z zachowania jest co najmniej bardzo dobra.
SZCZEGÓŁOWY OPIS KLAS PIERWSZYCH

1. Klasa matematyczno–informatyczna






rozszerzony program nauczania matematyki,
rozszerzony program nauczania fizyki,
rozszerzony program z informatyki,
indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,
współpraca z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym US.

Po ukończeniu profilu można aplikować na studia m. in.:
kierunki ścisłe
i techniczne, nauki ekonomiczne i bankowość, ekonometria, marketing

i zarządzanie, informatyka, logistyka, gospodarka przestrzenna, architektura,
geodezja, geofizyka, astronomia, inżynieria materiałowa, inżynieria ekologiczna,
inżynieria zagrożeń środowiskowych i in.
2. Klasa biologiczno-medyczna





rozszerzony program nauczania biologii i chemii - podział na grupy części
zajęć,
indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,
dodatkowe zajęcia prowadzone w laboratoriach uczelni wyższych
współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

Po ukończeniu profilu można aplikować na studia m. in.: kierunki medyczne,
stomatologia, ratownictwo medyczne, kierunki przyrodnicze, inżynieria
biomedyczna, rehabilitacja, fizjoterapia, farmacja, biotechnologia, biochemia,
weterynaria, fizyka medyczna, kierunki ścisłe uniwersyteckie i in.
3. Klasa medialno–społeczna z językiem angielskim










rozszerzony obowiązkowy program nauczania j. angielskiego (6 h w tygodniu),
j. niemiecki lub j. francuski – 2 h w tygodniu (do wyboru),
rozszerzony program nauczania WOS lub geografii (do wyboru),
fakultet z języka polskiego (nieobowiązkowy),
fakultet z historii (nieobowiązkowy),
dodatkowe zajęcia z technik dziennikarskich i kultury massmediów,
zajęcia z filozofii,
indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,
współpraca z wydziałem Prawa i Administracji US oraz Kancelarią Radców
Prawnych.

Po ukończeniu profilu można aplikować na studia m. in.: prawo, dziennikarstwo
i komunikacja społeczna, administracja, zarządzanie mediami, reżyseria filmowa,
edytorstwo i redakcja tekstu, krytyka artystyczna, reklama i komunikacja
medialna, architektura informacji, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo
narodowe, dyplomacja i komunikacja polityczna, stosunki międzynarodowe,
filologia polska, filologie, filozofia, psychologia społeczna, kulturoznawstwo,
kierunki humanistyczne i pedagogiczne, i in.
Języki obce:
Język angielski odbywa się w grupach 12-osobowych i realizowany jest
w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez 4 lata (dot. klas 1A i 1B). Uczniowie
na podstawie testu diagnozującego są przydzielani do właściwej grupy językowej.
Język niemiecki nauczany jest w 2 grupach klasowych na poziomie podstawowym
lub średniozaawansowanym.
Język francuski nauczany jest w 1 grupie zaczynającej od poziomu podstawowego,
do której mogą uczęszczać tylko uczniowie klasy medialno-społecznej (1C).
Uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych:


Koła przedmiotowe: biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne,
informatyczne, geograficzne, historyczne, filozoficzne, języka polskiego.



Zajęcia sportowo-rekreacyjne: SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, tenis
stołowy, aerobik, lodogryf – w sezonie zimowym), rajdy rowerowe,
taniec towarzyski.



Koła zainteresowań: turystyczne, teatralne, schola szkolna oraz wolontariat.

27.03.2021 r.

10:00 –14:00*

* Z uwagi na pandemię forma i program Dnia Otwartego zostaną ustalone
w późniejszym terminie.

