
Liceum 

Ogólnokształcące                        

w Zwoleniu 

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022



Atuty naszego liceum

• „Srebrne Liceum 2021” - kolejny już raz otrzymaliśmy tytuł 

SREBRNEJ SZKOŁY  w rankingu NAJLEPSZE LICEA w  Polsce
organizowanym prze Perspektywy 

• „Najaktywniejsza Szkoła” LAUREAT Ogólnopolskiego 

Konkursu na najaktywniejszą szkołę w Dniu przedsiębiorczości 2020

• Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

• Oferujemy bardzo wysoką zdawalność egzaminu maturalnego,                  

przy tym 100% uczniów przystępuje do egzaminu maturalnego. 



Atuty naszego liceum

• Proponujemy nowe profile dostosowane do potrzeb uczniów, 
wymogów rynku pracy i wymogów rekrutacyjnych na studia.

• Promujemy sukcesy zdolnych i utalentowanych uczniów.

• Organizujemy atrakcyjne wycieczki.

• Rozwijały w uczniach kreatywność, dajemy możliwości                         
do rozwijania zainteresowań i odkrywania pasji.

• Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy szkolne i 
uroczystości środowiskowe.

• W szkole panuje przyjazna atmosfera. 



Otwieramy kierunki

• POLITECHNICZNO – EKONOMICZNY 
klasa z rozszerzonym programem nauczania - matematyki, fizyki, geografii

• HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWY
klasa z rozszerzonym programem nauczania - języka polskiego, języka angielskiego, 

wiedzy o społeczeństwie

• MEDYCZNO – PRZYRODNICZY
klasa z rozszerzonym programem nauczania - biologii, chemii, języka angielskiego



Klasa 

POLITECHNICZNO – EKONOMICZNYA
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, geografia

• Jeżeli chcesz sprostać wymaganiom najlepszych uczelni oraz dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego 
na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i geografii, wybierz LO w Zwoleniu.

• Nauczyciele naszego liceum przygotują Cię do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym najlepiej w całym 
regionie. 

• Przez cały okres edukacji  będziesz zdobywać wiedzę z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym. 
W klasie maturalnej, uwzględniając swój dalszy profil edukacji i plany związane ze studiami, sam zdecydujesz, 
które z tych przedmiotów będziesz zdawać na maturze.

• Szkoła zapewni Ci wysoki poziom nauczania języka angielskiego.

• Zapewnimy Ci również możliwość wyboru drugiego języka obcego: język niemiecki lub język rosyjski.

• Dzisiejszy rynek pracy ukierunkowany jest na fachowców z zakresu nauk ścisłych - dzięki tak ukierunkowanej edukacji 
nabędziesz umiejętności logicznego myślenia, analizy i syntezy problemu, dokładności i konsekwencji w działaniu.

• Wybierz ten profil, jeżeli myślisz o studiowaniu, np.: budownictwa, inżynierii chemicznej, technologii produkcji, 
informatyki, mechatroniki, robotyki, architektury. 



Klasa

HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWA
przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie

• Kierunek humanistyczny jest adresowany do młodzieży o zainteresowaniach społecznych, pasjonujących się literaturą 
polską i powszechną, aktywnych medialnie, twórczych, ciekawych świata oraz drugiego człowieka. 

• W ramach tego  profilu oferujemy rozszerzenia z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego.  
Szkoła zapewni Ci wysoki poziom nauczania tych przedmiotów, abyś mógł w ostatnim roku nauki - w zależności 
od wymagań rekrutacyjnych uczelni wyższej - wybrać, które chcesz zdawać na maturze. 

• Jeśli pragniesz rozwijać swoje kompetencje lingwistyczne, wysoko wykwalifikowana kadra naszego LO chętnie Ci 
w tym pomoże. Sam zadecydujesz o wyborze drugiego języka obcego. Możesz wybrać język niemiecki lub język rosyjski. 

• Istotą profilu będzie inspirowanie oraz rozwijanie zainteresowań humanistycznych poprzez przybliżanie różnych kręgów 
tradycji (polskiej, europejskiej, światowej); kształcenie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych 
i prawnych oraz relacji międzyludzkich; rozwijanie ucznia jako świadomego uczestnika kultury, mediów oraz procesów 
komunikacyjnych.

• Wybór profilu humanistyczno - językowego daje możliwość podjęcia studiów na takich kierunkach jak: prawo, 
politologia, historia, polityka społeczna, psychologia, praca socjalna, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, 
bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, kulturoznawstwo, filologia polska, 
filologia angielska oraz wszelkie kierunki pedagogiczne. 



Klasa 

MEDYCZNO – PRZYRODNICZA
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

• Kierunek biologiczno-chemiczny przeznaczony jest dla uczniów pragnących zdobyć bardzo dobre wykształcenie z 
zakresu nauk przyrodniczych. 

• Jesteś miłośnikiem biologii i chemii, chcesz realizować te przedmioty w zakresie rozszerzonym a jednocześnie 
podnosić kompetencje językowe - ta klasa jest dla Ciebie. 

• Sam zadecydujesz o wyborze drugiego języka obcego. Możesz wybrać język niemiecki lub język rosyjski. 

• Nauczyciele naszego liceum przygotują Cię do egzaminu maturalnego na bardzo wysokim poziomie. 

• Profil biologiczno-chemiczny daje Ci szerokie spektrum możliwości dostania się na różnorodne, atrakcyjne kierunki 
studiów, np.: medycyna, weterynaria, kosmetologia, biotechnologia, inżynieria chemiczna, psychologia, AWF, 
analityka medyczna i na wiele innych uczelni o profilu przyrodniczym.



ZASADY  REKRUTACJI

• W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzyć 3 klasy pierwsze. 

Liczba miejsc w poszczególnych oddziałach wynosi od 24 do 30. 

• O przyjęciu do klasy I decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

• Od kandydata oczekujemy co najmniej poprawnej  oceny z zachowania.

• Podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do Liceum jest złożenie w terminie 

oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów.



HARMONOGRAM 

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Rodzaj czynności Termin

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. 

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

oraz złożenie nowego wniosku z uwagi na zamianę szkół, do których uczeń 

kandyduje.

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa

ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu.

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r. 

do godz. 14.00



ZASADY  REKRUTACJI
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 

łącznie następujące kryteria: 

• wyniki egzaminu ósmoklasisty – obliczając punkty, wynik przedstawiony w procentach z języka 

polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

• oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z tabelą:

Klasa 
POLITECHNICZNO - EKONOMICZNA

Klasa 
HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWA

Klasa 
MEDYCZNO - PRZYRODNICZA

• język polski, matematyka

• geografia, fizyka

• język polski, matematyka

• język angielski, wos

• język polski, matematyka

• biologia, chemia

celujący – 18 punktów;

bardzo dobry – 17 punktów;

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punkty.



ZASADY  REKRUTACJI
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 
łącznie następujące kryteria: 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów.

• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo 
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 
terenie szkoły, 
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 
szczególności w formie wolontariatu. 

Szczegółowe informacje, kryteria i zasady przydzielania punktów znajdziecie na stronie 
szkoły w zakładce REKRUTACJA

Zapraszamy! 



– SPRAWDZA SIĘ OD POKOLEŃ !!!


