
Klasa/ zajęcia dodatkowe Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane w rekrutacji

IG

klasa informatyczna

 

 

informatyka 

matematyka 

 język angielski

język polski, matematyka,

informatyka

oraz jeden przedmiot wybrany spośród

następujących:

fizyka, chemia, język angielski,

biologia, geografia

IA
klasa dwujęzyczna

z językiem angielskim jako drugim językiem

nauczania

 

 
 

 

język polski, matematyka,

język angielski

oraz jeden przedmiot wybrany spośród

następujących: historia, WOS, geografia, język obcy

IB
klasa ogólna

z rozszerzeniami humanistycznymi
 

język polski, matematyka,

język angielski

oraz jeden przedmiot wybrany spośród

następujących: historia, WOS, geografia, język obcy

IC
klasa ogólna

 z rozszerzeniami z przedmiotów ścisłych
 

język polski, matematyka,

język angielski

oraz jeden przedmiot wybrany spośród

następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia

 

ID

klasa mundurowa

 

 
 
 

 

język polski, matematyka,

język angielski

oraz jeden przedmiot wybrany spośród

następujących: historia, WOS, geografia, biologia,

chemia, fizyka

IE

klasa medyczna

 

 
 
 

 

język polski, matematyka,

język angielski

oraz jeden przedmiot wybrany spośród

następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia

 

IF
oddział mistrzostwa sportowego w pływaniu  

język polski, matematyka,

język angielski

oraz jeden przedmiot wybrany spośród

następujących: historia, WOS, geografia,

język obcy
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1. Język polski, fizyka, biologia

2. Język polski, fizyka, matematyka

3. Język polski, historia, biologia

4. Język polski, fizyka, WOS

5. Język polski, biologia, matematyka

5. Język polski, biologia, WOS

6. Chemia, fizyka, biologia

7. Chemia, fizyka, matematyka

8. Chemia, fizyka, WOS

9. Chemia, historia, biologia

10. Chemia, historia, matematyka

11. Chemia, historia, WOS

12. Geografia, fizyka, biologia

13. Język polski, język angielski, biologia

14. Język polski, język angielski, matematyka

15. Język polski, język angielski, WOS

16. Chemia, język angielski, biologia

17. Chemia, język angielski, matematyka

18. Chemia, język angielski, WOS

19. Geografia, język angielski, biologia

20. Geografia, fizyka, matematyka

21. Geografia, fizyka, WOS

22. Geografia, biologia, matematyka

23. Geografia, biologia, WOS

24. Matematyka, biologia, fizyka

25. Matematyka, biologia, chemia

26. WOS, biologia, fizyka

27. WOS, biologia, język angielski

28. WOS, biologia, chemia

29. WOS, historia, geografia

30. Historia, biologia, matematyka

31. Historia, biologia, WOS

32. Geografia, język angielski, matematyka

33. Geografia, język angielski, WOS

34. Matematyka, biologia, język angielski

język angielski w informatyce
zajęcia z robotyki

kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu FCE
zajęcia z native speakerem z Irlandii

kółko strzeleckie
samoobrona

zajęcia z ratownictwa medycznego
język łaciński w medycynie
język angielski w medycynie

Zestawy trzech przedmiotów, które będzie się

realizowało w zakresie rozszerzonym do wyboru:

LICEUM    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

zajęcia dodatkowe:

zajęcia dodatkowe:

zajęcia dodatkowe:

zajęcia dodatkowe:



Klasa/ zajęcia dodatkowe Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane w rekrutacji

I CK

technik chłodnictwa i klimatyzacji

 
matematyka 

 

język polski, matematyka, informatyka

oraz jeden przedmiot wybrany spośród

następujących:

fizyka, chemia, biologia, geografia

I TL

technik logistyk

 

 

matematyka
język polski, matematyka, geografia, wybrany

język obcy

I TM

technik mechanik
matematyka

język polski, matematyka, informatyka

oraz jeden przedmiot wybrany spośród

następujących:

fizyka, chemia

I TE

technik elektryk

 

 

matematyka

język polski, matematyka, informatyka

oraz jeden przedmiot wybrany spośród

następujących:

fizyka, chemia

I TR

technik rachunkowości

 

 

matematyka
język polski, matematyka, geografia,

wybrany język obcy
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obsługa programu Excel

informatyka w księgowości

TECHNIKUM

zajęcia przygotowujące do uzyskania
dodatkowych kwalifikacji SEP

zajęcia dodatkowe:

zajęcia dodatkowe:

zajęcia dodatkowe:


