ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY W MIESZKU 25 KWIETNIA 2018 (środa)- godz.17:00

• Przedmioty
PLANOWANE ODZIAŁY
KLASY PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM
2018/2019

A

• MATEMATYKA
• FIZYKA
• INFORMATYKA
• CHEMIA DLA INŻYNIERÓW
• HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

MATEMATYCZNO
-FIZYCZNA

B

• BIOLOGIA
• CHEMIA
• WYCHOWANIE EKOLOGICZNE
• ASPEKTY CHEMII W
MEDYCYNIE

BIOLOGICZNO
-CHEMICZNA

HUMANISTYCZNA

D

OPIS KLAS:

Proponowane kierunki :

Nauka w tej klasie pozwoli
uczniom z zainteresowaniami
matematycznymi solidnie
przygotować się do studiów,
zwłaszcza na uczelniach
technicznych lub na kierunkach
uniwersyteckich związanych
z przedmiotami ścisłymi.

matematyka, fizyka, informatyka,
robotyka, kierunki techniczne

Klasa przygotowuje uczniów
do kontynuowania nauki
na studiach przyrodniczych
i medycznych oraz
weterynaryjnych.

medycyna, farmacja,
stomatologia, kosmetologia,
biologia, chemia, biotechnologia,
analiza medyczna, inżynieria
biomedyczna, studia
weterynaryjne, ogrodnictwo

Nauka w tej klasie pozwala
na rozwijanie zainteresowań
uczniów w dziedzinach
humanistycznych: prawniczej,
historii, historii sztuki, socjologii
i filozofii, politologii i nauk
społecznych, kulturoznawstwa,
teatrologii, filmoznawstwa,
dziennikarstwa itp.

prawo, polonistyka, filologia
klasyczna, archeologia,
kulturoznawstwo, teatrologia,
filmoznawstwo, dziennikarstwo,
animacja kultury, socjologia, nauki
społeczne i politologia

• FIZYA MEDYCZNA
• ŁACINA MEDYCZNA
• HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

• JĘZYK POLSKI
• HISTORIA
• WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
• JĘZYK ŁACIŃSKI
• KSZTAŁCENIE TEATRALNE
• PRZYRODA

C

gdzie na
studia ?

rozszerzone
• Przedmioty
uzupełniające

• GEOGRAFIA
W tej klasie uczniowie mogą
• WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE przygotować się do podjęcia
• JĘZYK ANGIELSKI
dalszej nauki przede wszystkim
• JĘZYK ROSYJSKI
na kierunkach socjologicznych,
filologicznych oraz turystyki
i rekreacji.

socjologia, administracja, stosunki
międzynarodowe, turystyka
i rekreacja, filologia angielska,
lingwistyka stosowana

GEOGRAFICZNA

•
•

•

•

•

WAŻNE TERMINY
od 9 maja do 19 czerwca – kandydaci składają wniosek
od 22 do 26 czerwca - kandydaci uzupełniają wniosek o świadectwo ukończenia
gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
6 lipca 2018 (piątek) o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do
klasy pierwszej
do 10 lipca 2018 (wtorek) do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
11 lipca 2018 (środa) o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych do liceum

Wszystkie informacje znajdziesz na naszej stronie www.lo-mieszko.pl

