KLASY

HUMANISTYCZNO-MEDIALNA: SPORTOWO-PRZYRODNICZA

MATEMATYCZNO-LINGWISTYCZNA

• przedmioty rozszerzone:
język polski, historia, j. obcy
(angielski lub niemiecki)
• zajęcia dodatkowe:
Edukacja teatralna
• ponadto:
‐ studio nagrań muzycznych i
filmowych
‐koło dziennikarskie
‐spotkania z ciekawymi
ludźmi: prawnikami,
dziennikarzami, aktorami,
politykami
‐ współpraca z Teatrem
Dramatycznym
‐projekty edukacyjne

• przedmioty rozszerzone:
matematyka, fizyka, j. obcy (angielski
lub niemiecki)
• zajęcia dodatkowe:
Język angielski w biznesie
• ponadto:
‐ koło miłośników nieba
‐ koło matematyczne
‐ koło informatyczne
‐spotkania z native speakerem
‐ nowoczesne pracownie
matematyczne, fizyczna i
informatyczna
-wycieczki edukacyjne
- „koszary matematyczne”

• przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, j. obcy (angielski
lub niemiecki)
• zajęcia dodatkowe:
Elementy dietetyki
• ponadto:
‐ koło przyrodnicze i chemiczne
‐zajęcia laboratoryjne
w świebodzickim szpitalu
„MIKULICZ”
‐ nowoczesne pracownie
biologiczna i chemiczna
‐ spotkania ze specjalistami
w zakresie medycyny, sportu,
dietetyki i ochrony środowiska
‐ zajęcia sportowe z trenerami
klubu MKS Viktoria Świebodzice

- oferta językowa
JĘZYK WIODĄCY:
• język angielski
• język niemiecki

JĘZYKI DODATKOWE:
• język francuski
• język rosyjski

W procesie rekrutacji będą przyznawane punkty za oceny z
następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
HUMANISTYCZNO-MEDIALNA:

SPORTOWO-PRZYRODNICZA

MATEMATYCZNO-LINGWISTYCZNA

- język polski
- matematyka
- historia
-język obcy nowożytny
(j. angielski lub j. niemiecki)

- język polski
- matematyka
- biologia
-język obcy nowożytny
(j. angielski lub j. niemiecki)

- język polski
- matematyka
- fizyka
-język obcy nowożytny
(j. angielski lub j. niemiecki)

Nowość!!! Patronat nad klasami i opieka merytoryczna aż pięciu
uczelni wyższych oraz współpraca z klubem MKS Viktoria
Świebodzice

Świebodzickie Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w
Rankingu Szkół Perspektyw
Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach od 2014 roku jest w Ogólnopolskim Rankingu Szkół, czyli takich, których
uczniowie z powodzeniem biorą udział i zdobywają laury w olimpiadach przedmiotowych. Ranking obejmuje 1000
najlepszych szkół i uwzględnia wyniki ogólnopolskich olimpiad oraz wyniki egzaminu maturalnego.

1. wysoka zdawalność matury,
2. wyniki maturalne,
3. stypendyści Prezesa Rady Ministrów i MEN,
4. nagrody Starosty Powiatu Świdnickiego,
5. stypendia naukowe,
6. liczni laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów,
7. realizacja wielu projektów edukacyjnych,
8. patronat i współpraca z uczelniami wyższymi,
9. współpraca z klubem MKS Viktoria Świebodzice,
10. dobrze przygotowani absolwenci do studiów wszystkich typów,
11. absolwenci piastujący z powodzeniem ważne stanowiska.

1. to 70 lat tradycji
2. blisko domu
3. bezpieczne i przyjazne, kameralne
4. mające nowocześnie i bogato wyposażone gabinety i sale lekcyjne
5. promujące zdrowie i ekologię
6. dbające o rozwój intelektualny i artystyczny ucznia
7. społecznie zaangażowane i otwarte
8. wykwalifikowana i przyjazna kadra pedagogiczna
9. wysoka jakość kształcenia
10. niepowtarzalny klimat

