
 
 

    OFERTA 
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego 

na rok szkolny 2021/2022 
 

PROPOZYCJE PROFILI KLAS 
 

Klasa 

Przedmioty w 
zakresie 

rozszerzonym 

Języki obce 
obowiązkowe 

Przedmioty 
punktowane  

Liczba 
miejsc 

Ogólna 
 

j. polski,   
język angielski,   

geografia, 
matematyka,  

język angielski, 
język niemiecki 

lub rosyjski 
 

 
język polski, 
matematyka, 

język angielski, 
geografia 

   
 

20 

Usportowiona 
/piłka nożna/ 

język angielski,  
 geografia*, biologia* 

język angielski, 
język niemiecki  

 

język polski, 
matematyka, 

język angielski, 
wych. fizyczne 

20 

 
Dwujęzyczna z 

geografią i 
historią w języku 

angielskim 
 

 
język angielski, 

historia,  
matematyka, 

geografia 
 

język angielski, 
język niemiecki 

język polski, 
matematyka, 

geografia, 
historia 

20 

 
* wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym opcjonalnie w 
zależności od zainteresowań uczniów, możliwości organizacyjnych i finansowych liceum 

 

Istnieje możliwość utworzenia innych rozszerzeń w zależności od preferencji 
kandydatów. 

 
 Dyrektor szkoły uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości 

organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, może – nie zależnie od profilu 
klasy zorganizować nauczanie przedmiotu na w zakresie rozszerzonym pod 
warunkiem odpowiedniej ilości chętnych uczniów.  
 

 Jeżeli ze względu na  zbyt mała liczbę chętnych uczniów nie zostanie utworzona 
grupa z danego przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym 
uczniowie wybierają inny przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym 
spośród pozostałych zajęć oferowanych do wyboru przez szkołę.  



Klasa ogólna - przeznaczona dla osób o niesprecyzowanych jeszcze zainteresowaniach. 
Uwzględniając pojawiające się preferencje uczniów Dyrektor szkoły może ustalić dodatkowe 

przedmioty lub zwiększyć wymiar godzinowy realizowanych przedmiotów. Realizacja programu 
rozszerzonego z matematyki gwarantuje dobre przygotowanie do obowiązkowego egzaminu 
maturalnego z matematyki. 
 
 
Klasa usportowiona - klasa dla uczniów - pasjonatów zajęć sportowych - preferowana piłka 
nożna. Zajęcia sportowe poszerzone o dodatkowe godziny treningów. Wszystko treningi 
odbywają się na znakomicie wyposażonym boisku sportowym i pięknej hali szkolnej sportowej. 
Realizacja programu rozszerzonego z biologii gwarantuje dobre przygotowanie do zdania 
egzaminu maturalnego z biologii ,a tym samym wstęp na Akademie Wychowania Fizycznego i 
dalsze kształcenie w specjalnościach sportowych, trenerskich lub promedycznych. 
 
 
Klasa dwujęzyczna – z geografią i historią w języku angielskim.  – klasa dla uczniów 
pragnących poszerzać swoje umiejętności językowe w praktycznym zastosowaniu. Oferujemy 
absolwentom szkoły podstawowej wyjątkową możliwość uczenia się dwóch przedmiotów, 
geografii i historii, w języku angielskim.  Kształcenie dwujęzyczne pozwala w naturalny sposób 
doskonalić umiejętności receptywne, czytanie i słuchanie, oraz mówienie i pisanie w języku 
obcym. To także nabycie umiejętności rozwiązywania problemów, szukania źródeł i 
uzasadniania swojego zdania w języku angielskim.  Dodatkowym atutem jest  autorski program 
wycieczek krajoznawczych, których celem będzie usystematyzowanie zdobytej wiedzy, 
rozwinięcie pasji związanych z geografią oraz historią, poznanie miejsc w Polsce i Europie, 
często o nieoczywistych walorach geograficznych i historycznych, a także stosowanie języka 
angielskiego w rozmowach ze specjalistami różnych dziedzin. Do klasy dwujęzycznej 
angielskiej obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych. Kandydat może starać się o 
przyjęcie do tej klasy, jeżeli pozytywnie zaliczy test z języka angielskiego. Realizacja programu 
rozszerzonego z matematyki gwarantuje dobre przygotowanie do obowiązkowego egzaminu 
maturalnego z matematyki. 


