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OFERTA DLA KLAS I-szych 
 

NA  ROK  SZK.  2018/2019 

 

Wstęp:Od 1 września 2012 roku obowiązują nowe ramowe plany nauczania. W związku z tym nasza szkoła 

dostosowała swoją organizację do nowych „ramówek”. 

 

Pierwszy semestr jest semestrem znacząco innym od pozostałych; przedmioty biologia, chemia, 

fizyka, geografia, wos będą realizowane na poziomie podstawowym w wymiarze 2 godziny 

tygodniowo i na tym ich realizacja zakończy się; realizacja wymienionych przedmiotów w zakresie 

rozszerzonym rozpocznie się od semestru drugiego w wymiarze określonym w szkolnym planie 

nauczania; przedmiot historia będzie realizowany na poziomie podstawowym przez dwa semestry; 

przedmioty: język polski, matematyka i języki obce będą realizowane równolegle na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym już od semestru pierwszego 

 

Przedmioty uzupełniające: uczniowie, którzy nie będą realizować w zakresie rozszerzonym 

przedmiotu historia, będą zobowiązani do realizacji przedmiotu uzupełniającego historia i 

społeczeństwo; uczniowie, którzy nie będą realizować w zakresie rozszerzonym żadnego z 

przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, będą zobowiązani realizować przedmiot 

przyroda 

 

Realizacja przedmiotów uzupełniających: historia i społeczeństwo, oraz przyroda, rozpoczną się od 

semestru trzeciego. 

 

I. Języki obce: 

 

Uczniów obowiązuje nauka co najmniej dwóch języków obcych tj. języka angielskiego oraz do 

wyboru jednego z trzech języków: francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego lub niemieckiego 

 

Język angielski realizowany jest co najmniej na trzech poziomach zaawansowania, pozostałe języki 

na dwóch; kwalifikacja do grup językowych odbywa się na podstawie testu przeprowadzanego w 

końcu sierpniu lub na początku września 

 

Język angielski realizowany jest w wymiarze 4 godzin na tydzień przez cały okres nauki, drugi język 

obcy realizowany jest w wymiarze 3 godziny na tydzień w pierwszym semestrze i 4 godziny na 

tydzień w semestrach pozostałych. 

 

II.  „Profilowanie” i przygotowanie do matury: 

 

Poza przygotowywaniem  się do części obowiązkowej egzaminu maturalnego z języka polskiego, 

matematyki i wybranego języka obcego uczniowie wybierają przedmioty realizowane w zakresie 
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rozszerzonym, które zamierzają zdawać  na maturze jako przedmioty dodatkowe. Istnieje dość duża 

swoboda w wyborze tych przedmiotów, a jedynym ograniczeniem są możliwości organizacyjne 

szkoły. Praktyka pokazuje jednak, że realizujemy tzw. indywidualne profilowanie.  

 

Uczeń dokonuje wyboru co najmniej dwóch przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym 

podczas pierwszego semestru nauki Wymiar godzin przedmiotów realizowanych w zakresie 

rozszerzonym podaje szkolny plan nauczania. 

 

III. Pozostałe informacje. 

 

Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o 8.05 i kończą o 16.00. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku 

szkoły przy ul. Fiderkiewicza 41 ( czas przejścia do stacji WKD i PKP ok. 10 minut) poza zajęciami 

wychowania fizycznego, które odbywają się w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Królewskiej 

 

Planujemy przyjęcia do 2 klas po 18-20 osób; w grupie klasowej odbywa się tylko lekcja 

wychowawcza, pozostałe lekcje odbywają się w grupach ze względu na wybrane przedmioty i zakres 

ich realizacji 

 

Decyzją rady szkoły – wszystkich uczniów I klasy obowiązuje nauka przedmiotu – logika, w wymiarze 

1 godzina przez dwa semestry, obowiązkowe zajęcia z filozofii dla uczniów realizujących język polski 

na poziomie rozszerzonym 

 

Jako zajęcia alternatywne dla religii szkoła oferuje etykę 

 

Szkoła proponuje wiele zajęć dodatkowych: łacina i greka, trzeci język obcy nowożytny, koła 

zainteresowań : matematyczne, fizyczne, chemiczne, fotograficzne, strzeleckie, historyczne, 

teatralne, biegowe, gier towarzyskich. 

 

Prowadzimy rozległą działalność pozalekcyjną: cotygodniowe SKS-y cieszące się dużą 

popularnością wśród uczniów i absolwentów ( piłka nożna halowa i siatkówka), udział w licznych 

zawodach sportowych – powiatowych i regionalnych( piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis 

stołowy, pływanie), coroczne wyjazdy na zimową spartakiadę młodzieży do Zakopanego, 

wycieczki i wyjazdy turystyczne, kulturalne ( liczne w roku wyjazdy do teatru) i naukowe ( Centrum 

Atomistyki w Świerku, obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach pod Toruniem, wykłady na UW), 

wyjazdy za koło podbiegunowe ( Finlandia, Norwegia, Islandia, w tym roku Szwecja), Akademia 

Dokumentu i Spotkania Geograficzne – w kilkanaście w roku piątkowych wieczorów projekcje filmów 

dokumentalnych i spotkania z podróżnikami, od kilku lat  uczestnictwo w Europejskim Parlamencie 

Młodzieży – ostatnio w Kopenhadze, liczne akcje charytatywne ( Szlachetna Paczka, Góra Grosza, 

WOŚP, paczka dla kombatanta), wolontariat uczniowski, coroczna sesja naukowa, liczne projekty 

uczniowskie, w tym roku piąta edycja biegu ulicznego na 10km STO-nogi 

 

Jako jedna z nielicznych szkół w Polsce wprowadziliśmy system wymiany informacji Google Apps for 

Education-Classroom; posiadamy: stałą nowoczesną pracownię komputerową oraz mobilną opartą 

na chromebookach, szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz wifi – na terenie całej szkoły istnieje 

możliwość korzystania z Internetu w urządzeniach mobilnych, zarówno pracownie jak i wifi są 

dostępne dla uczniów „non-stop”. 
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Jesteśmy również prekursorami wśród szkół w Polsce jeśli chodzi o monitoring pyłów 

zawieszonych tzw. smogu. Ma on służyć zarówno celom edukacyjnym jak i przygotowaniu uczniów 

do obróbki „strumieni danych” z automatycznych urządzeń pomiarowych. 

 

Posiadamy 4 pracownie multimedialne, pracownię fizyczno-chemiczną, bibliotekę z ponad 3 

tysiącami woluminów, wiele pomocy naukowych, wśród których swą wagą wyróżnia się świder 

glebowy, świstawka hydrologiczna, a położeniem - stacja meteorologiczna; Coach Lab 2 pomaga w 

nauce fizyki i chemii 

 

Szkoła jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 

 

Od września 2017 roku uczniowie mają możliwość korzystania z “konsultacji”. Są to dodatkowe 

nieobowiązkowe zajęcia. Ich celem jest stworzenie możliwości wyjaśnienia zagadnień poruszanych 

na zajęciach, pomoc w przypadku powrotu po chorobie itp. 

 

Dzięki decyzji Rady Miasta Milanówka od września 2018 udostępniona zostanie szkole dodatkowa 

powierzchnia, w której zostaną przygotowane sale lekcyjne. Zachęcamy do zajrzenia na podstronę 

naszej witryny - “Nowa szkoła” 

 

IV. Uwagi końcowe. 

 

Nasze  życie szkolne regulują rozliczne przepisy i zwyczaje, wszystkie dostępne są na stronie 

internetowej www.slo5.edu.pl  , zachęcamy do zapoznania się ze Statutem liceum, a szczególnie do 

choćby pobieżnego zapoznania się z programem wychowawczym, ponieważ to najważniejszy 

szkolny dokument z ludzką twarzą 

 

Każda szkoła jest inna, nasza ma nie tylko odważną kolorystykę ścian i pufy do odpoczynku, ma też 

swój specyficzny klimat; warto zajrzeć tu osobiście, warto również zapytać konkretną osobę – 

zaczerpnąć trochę wiedzy o szkole nie tylko z komputera - jak tu jest, aby można sobie to wszystko 

lepiej wyobrazić. 

 

Ciekawym miejscem jest również nasza mała Galeria Szatnia. Jest to miejsce gdzie prezentujemy 

prace nie tylko uczniów i absolwentów. W tym roku mieliśmy już wystawę zdjęć z Norwegii. Obecnie 

można obejrzeć wielkoformatowe zdjęcia z wyjazdu na zorzę polarną.. 

 

Zachęcamy do nauki w naszej szkole młodych ludzi, którzy chcą dobrze przygotować się do 

egzaminu maturalnego, którzy chcą rozwijać swoje zamiłowania i talenty, których ambicje 

wykraczają poza przeciętność i nijakość. 

 

 

Dyrektor Liceum 

 

        Leszek Janasik 
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