OFERTA EDUKACYJNA 2017/2018

KLASA MEDYCZNO-PRZYRODNICZA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, matematyka

PRZYGOTOWANIE DO STUDIÓW:
analityka medyczna, architektura krajobrazu, bezpieczeństwo żywności, biologia,
bioinformatyka, biotechnologia, chemia, chemia i toksykologia sądowa,
chemia medyczna, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, fizyka medyczna, kosmetologia,
genetyka i biologia eksperymentalna, inżynieria biomedyczna, matematyka,
medycyna, medycyna roślin, mikrobiologia, ochrona środowiska, pedagogika ,
pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, stomatologia,
stosunki międzynarodowe, terapia zajęciowa, technologia żywności,
turystyka i rekreacja, weterynaria, wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne,
służby mundurowe : bezpieczeństwo narodowe, policja, wojsko, straż, zootechnika

NOWATORSKA OFERTA EDUKACYJNA:
 uczestnictwo w wykładach i zajęciach z biologii na wyższych uczelniach ( Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Wrocławski)
wykłady prowadzone przez pracowników wyżej wymienionych uczelni
na terenie liceum
 zajęcia laboratoryjne z chemii na Politechnice Wrocławskiej (wyjazd raz
w miesiącu)
 wycieczki edukacyjne: Muzeum Człowieka, Muzeum Przyrodnicze,
Arboretum Leśne, Parki Narodowe

PROGRAMY I PROJEKTY:

 Projekt Współpraca Politechniki Wrocławskiej ze szkołami ponadgimnazjalnymi
 „Oleśnicka Noc z Przyrodą”
Ogólnopolski program profilaktyki raka piersi „Różowa Wstążeczka”
 Program profilaktyczny zapobiegający wadom cewy nerwowej
 Ogólnopolski Program Wybierz życie - pierwszy krok
 Erasmus Plus – Europejskie wymiany młodzieżowe
Projekty językowe we współpracy z AIESEC

KLASA POLITECHNICZNA
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: matematyka, fizyka, geografia
PRZYGOTOWANIE DO STUDIÓW:
architektura, astronomia, automatyka, budowa maszyn, budownictwo, chemia,
ekonomia, elektronika, elektrotechnika, energetyka, finanse, fizyka, geodezja,
geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, górnictwo, informatyka,
inżynieria, logistyka, matematyka , mikrobiologia, rachunkowość, robotyka,
stosunki międzynarodowe, służby mundurowe : bezpieczeństwo narodowe,
policja, wojsko, straż, telekomunikacja, transport, zarządzanie
NOWATORSKA OFERTA EDUKACYJNA:
 warsztaty edukacyjne prowadzone przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły
Bankowej we Wrocławiu, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Społecznej
Akademii Nauk z Ostrowa Wielkopolskiego
 Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej
 warsztaty w ramach Dnia Geografa na Uniwersytecie Wrocławskim
 spotkania z podróżnikami raz w miesiącu na Politechnice Wrocławskiej
(Klub „Skalnik”)
 wykorzystywanie środków pozyskanych w projekcie e Fizyka

PROGRAMY I PROJEKTY:

 konkurs Studium Talent na Politechnice Wrocławskiej
 Projekty DODN Wrocław „ Uczniowski Mini Projekt Badawczy” –
Pozyskiwanie energii słonecznej do oświetlenia sal
 Erasmus Plus – Europejskie wymiany młodzieżowe
 projekty językowe we współpracy z AIESEC
 Tydzień Kariery

DOŁĄCZ DO NAS !
Liceum Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki
ul. Kościelna 12
56-500 Syców
tel. 62 785 22 41

Więcej o nas na www.losycow.pl oraz
https://www.facebook.com/liceumsycow

Jeżeli szukasz dobrej, bezpiecznej i przyjaznej szkoły –
zapraszamy.
Ambitnym gwarantujemy możliwość rozwoju swoich zdolności
i.
Co roku nasi uczniowie startują w licznych konkursach i odnoszą sukcesy na wszystkich szczeblach, a wyniki matur na
poziomie rozszerzonym są powyżej średniej krajowej.
Uczniom słabszym zapewniamy indywidualne podejście i pomoc,
dzięki której 98% naszych absolwentów kończy szkołę i przystępuje
do matury, a jej średnia zdawalność w latach 2013-2016
przekracza 80 %.
Nie zatrzymujemy pierwszego i nie gubimy ostatniego.
Osiągnij swój sukces w naszej szkole.

