
5P O W I A T   S T R Z E L E C K I

sem. I sem. II sem. III
1 g. wych. g. wych. g. wych
2 j. polski j. polski j. polski
3 j. obcy II j. obcy I j. obcy II
4 historia matem. historia
5 fizyka chemia matem.
6 biologia geografia p. przed.
7 p. obronne tech. infor. religia/wf
8 religia/wf

Klasa I  2004/2005

Przyk³adowy plan zajêæ ucznia liceum
w ca³ym cyklu kszta³cenia

sem. I sem. II sem. III
1 g. wych. g. wych.
2 j. polski j. polski
3 Matem. Matem.
4 j. obcy I j. obcy I
5 SP SP
6 SP SP
7 religia/wf religia/wf
8

kurs
nauki
indywid.

Klasa III  2006/2007

Szko³a oferuje nastêpuj¹-
ce specjalizacje, realizo-
wane na kursach programu
specjalizacji:

WB � kursy programu do wyboru
SP � kursy programu specjalizacji

W programie do wyboru mo¿na realizowaæ nastê-
puj¹ce przedmioty: historia sztuki, edukacja medialna,
edukacja europejska, ³acina, filozofia, turystyka, psy-
chologia.

sem. I sem. II sem. III
1 g. wych. g. wych. g. wych
2 j. polski j. polski j. polski
3 j. obcy II j. obcy I j. obcy I
4 wos matem. matem.
5 historia wos SP
6 fizyka chemia SP
7 religia/wf WB WB
8 religia/wf religia/wf

Klasa II  2005/2006

* humanistyczna

* jêzykowa

* matematyczno-informa-
tyczna

* medyczno-farmaceutyczna

* biologiczna

* nauki spo³eczne
(prawo, socjologia)

* ekonomia z geografi¹

* dwujêzyczna

* edytorsko-dziennikarska

EFEKTY   KSZTA£CENIA

Warto podkre�liæ, ¿e blisko 99
% abiturientów z danego roczni-
ka przystêpuje do egzaminu doj-
rza³o�ci. Pomy�lnie zdaje go 95%.
Ponad 98% absolwentów konty-
nuuje naukê, z czego w uczelniach
wy¿szych blisko 70%.

NOWA   SZKO£A

Od roku szkolnego 2001/2002
w ramach obecnego Zespo³u
Szkó³, obok liceum, funkcjonuje
Publiczne Gimnazjum z oddzia³a-
mi dwujêzycznymi.

W obecnym roku szkolnym
nasi gimnazjali�ci po raz pierwszy
podejd¹ do egzaminu gimnazjal-
nego. Nasza jednostka edukacyj-
na, jak¹ jest gimnazjum, rozszerza
ofertê edukacyjn¹ w naszym re-
gionie, wykraczaj¹c podobnie
jako liceum poza granice gminy,
powiatu, poniewa¿ jest szko³¹ ob-
wodow¹.

W gimnazjum realizowany
jest rozszerzony program naucza-
nia jêzyka angielskiego i naucze-
nie dwujêzyczne z jêzykiem wy-
k³adowym niemieckim.

Pomimo tak krótkiego okresu
funkcjonowania uczniowie gimna-
zjum mog¹ poszczyciæ siê du¿ymi
osi¹gniêciami w olimpiadach i
konkursach przedmiotowych.

ZESPÓ£  SZKÓ£
W  STRZELCACH

OPOLSKICH
LICEUM

OGÓLNOKSZTA£C¥CE
IM.  W£ADYS£AWA
BRONIEWSKIEGO

System oparty jest na zasadzie kursów, uczeñ prze-
chodzi przez system sukcesywnie koñcz¹c poszczegól-
ne kursy. W pierwszych dwóch latach uczeñ ma obo-
wi¹zek zaliczyæ ustalon¹ ilo�æ kursów z ka¿dego z obo-
wi¹zkowych przedmiotów (program podstawowy). Pod
koniec pierwszego roku nauki ka¿dy uczeñ wybiera spe-
cjalizacjê. Program specjalizacji jest tak zaprojektowa-
ny, by przygotowaæ ucznia do studiów wy¿szych w
wybranej dziedzinie.

Rok szkolny podzielony jest na trzy czê�ci zwane
trymestrami. Nauka w szkole trwa 3 lata, czyli 9 tryme-
strów. Przez pierwsze 5 trymestrów realizowany jest
program podstawowy. Projekt programu podstawowe-
go oparto o ramowy plan nauczania Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i Sportu.

SYSTEM SZKOLNY LICEUM
Nowy system szkolny wprowadzony zosta³ w liceum w roku szkolnym 2002/2003.

Termin sk³adania podañ:

* 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce
od 17 maja do 18 czerwca 2004 r.

* Publiczne Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
od 17 maja do 9 czerwca 2004 r.

Wspó³praca z zagranic¹
Gymnasium Conrad-von-Soest

Pasowanie na ucznia
gimnazjum, pa�dziernik 2002

Szko³a z tradycj¹
dla przysz³o�ci


