OFERTA EDUKACYJNA 2019-2020
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW
W KRAKOWIE
Dla absolwentów gimnazjum zaplanowano otwarcie w roku szkolnym 2019 - 2020 następujących klas:


ekonomiczno – prawna,



matematyczno – fizyczno – informatyczna,



architektoniczna,



medyczna.

Klasa matematyczno – fizyczno – informatyczna
przygotowująca uczniów do studiowania na kierunkach związanych z matematyką, fizyką, informatyką
i na uczelniach technicznych
Klasa objęta patronatem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii
Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej

Plan
nauczania

Przedmioty rozszerzone:
 język angielski
 matematyka
 fizyka
 informatyka
Język angielski:
 realizowany z podziałem na grupy według stopnia
zaawansowania
 konwersatoria z native speakerem w klasie pierwszej i
drugiej
Pozostałe języki obce nowożytne do wyboru (planowane,
zależnie od ilości zainteresowanych uczniów):
 język niemiecki
 język hiszpański
 język francuski
 język włoski
 język japoński
Przedmioty uzupełniające obowiązkowe:
 historia i społeczeństwo
Zajęcia dodatkowe:
 warsztaty z matematyki wyższej prowadzone przez
pracowników naukowych AGH
 algorytmika

Przedmioty punktowane w
procesie rekrutacji:
 język polski
 matematyka
 fizyka
 informatyka

Klasa medyczna
przygotowująca uczniów do studiowania medycyny i nauk pokrewnych oraz kierunków matematyczno –
przyrodniczych
Klasa prowadzona pod patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Plan
nauczania

Przedmioty rozszerzone:
 język angielski
 biologia
 chemia
 matematyka – od klasy drugiej na podstawie deklaracji
Język angielski:
 realizowany z podziałem na grupy według stopnia
zaawansowania
 konwersatoria z native speakerem
Pozostałe języki obce nowożytne do wyboru (planowane,
zależnie od ilości zainteresowanych uczniów):
 język niemiecki
 język hiszpański
 język francuski
 język włoski
 język japoński
Przedmioty uzupełniające obowiązkowe
 historia i społeczeństwo

Przedmioty punktowane w
procesie rekrutacji:
 język polski
 matematyka
 biologia
 chemia

Klasa ekonomiczno – prawna
przygotowująca uczniów do podjęcia dalszej nauki w zakresie nauk ekonomicznych, politycznych,
geografii lub w zakresie nauk humanistycznych, w tym prawa, historii, socjologii, psychologii, filologii
polskiej lub innych.
Klasa objęta patronatem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Plan
nauczania

Przedmioty rozszerzone:
 język angielski
 wiedza o społeczeństwie
 geografia lub historia
 matematyka - od klasy drugiej na podstawie deklaracji
Język angielski:
 realizowany z podziałem na grupy według stopnia
zaawansowania
 konwersatoria z native speakerem w klasie pierwszej i
drugiej
Pozostałe języki obce nowożytne do wyboru (planowane,
zależnie od ilości zainteresowanych uczniów):
 język niemiecki
 język hiszpański
 język francuski
 język włoski
 język japoński
Przedmioty uzupełniające obowiązkowe: (zależnie od
wybranych przedmiotów rozszerzonych):
 historia i społeczeństwo lub
 przyroda

Przedmioty punktowane w
procesie rekrutacji:
 język polski
 matematyka
 historia
 geografia

Klasa architektoniczna
przygotowująca uczniów do studiowania architektury oraz na kierunkach artystycznych (plastycznych)

Plan
nauczania

Przedmioty rozszerzone:
 język angielski
 język polski
 historia sztuki
 matematyka - od klasy drugiej na podstawie
deklaracji
Język angielski:
 realizowany z podziałem na grupy według stopnia
zaawansowania
 konwersatoria z native speakerem
Pozostałe języki obce nowożytne do wyboru (planowane,
zależnie od ilości zainteresowanych uczniów):
 język niemiecki
 język hiszpański
 język francuski
 język włoski
 język japoński
Przedmioty uzupełniające obowiązkowe:
 historia i społeczeństwo
 przyroda
Zajęcia dodatkowe:
 warsztaty z rysunku odręcznego w wymiarze
4 godzin tygodniowo z podziałem na grupy

Przedmioty punktowane w
procesie rekrutacji:
 język polski
 matematyka
 historia
 fizyka

