OFERTA EDUKACYJNA
Społeczne Liceum Ogólnokształcące
Wybierając Społeczniak, wybierasz pewność, że żadne zewnętrzne ograniczenia
nie będą zakłócały procesu nauczania.
Nasza szkoła jest od lat liderem wykorzystania nowoczesnych technologii.
Zaimplementowane rozwiązania komunikacyjne dają nam pewność stałego kontaktu
pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami. Wykluczają ryzyko braku możliwości komunikacji.
Uczniowie i nauczyciele korzystają równocześnie z wielu platform edukacyjnych i narzędzi
komunikacyjnych.
Jeśli uczeń będzie chory lub nie będzie mógł być na lekcji w szkole oferujemy mu
uczestniczenie w zajęciach online.

1. Rozszerzenia.
W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym klasy lub grupy w klasach są profilowane. Uczniowie
wybierają przedmioty w zakresie rozszerzonym i realizują je w następujących blokach:
- matematyka i fizyka, dodatkowo do wyboru informatyka lub chemia;
- biologia i chemia dodatkowo do wyboru matematyka lub fizyka;
- geografia i wos dodatkowo do wyboru historia lub matematyka;
- język polski i historia dodatkowo do wyboru wos lub matematyka.

Wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym dokonuje się w klasie I, są one realizowane od
klasy I bądź II w małych grupach wyodrębnionych z danej klasy lub klas równoległych.
Grupa musi liczyć 5 uczniów.
Proponujemy zwiększoną liczbę godzin rozszerzeń w stosunku do ramowego planu nauczania
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Języki obce:
Nauczanie języków obcych odbywa się w małych grupach międzyklasowych z podziałem na
stopnie zaawansowania.
- Pierwszy język nowożytny – wiodący realizowany jest na poziomie podstawowym w wymiarze
3 godz./ tyg. Do wyboru są: język angielski, język niemiecki.

Uczeń może realizować język obcy nowożytny - wiodący od kl. I w wymiarze rozszerzonym
5 godz./ tyg.
- Drugi język nowożytny realizowany jest w wymiarze 2 godz./ tyg. Do wyboru są:
język angielski, język niemiecki i język hiszpański.
Na bazie autorskich programów nauczania, nauczyciele przygotowują uczniów do
certyfikatów językowych British Council FCE lub CAE oraz Goethe Zertifikat A1 A2 B1 B2.

3. W ramach realizacji podstawy programowej zajęcia wychowania fizycznego realizowane są
w systemie 2 + 1: na hali sportowej O S i R, na basenie, siłowni, na lodowisku, w terenie.
System 2 + 1 oznacza, że każdy uczeń naszej szkoły uczestniczy obowiązkowo w 2 godzinach
zajęć wpisanych w plan lekcji wf oraz w 1 godzinie zajęć dodatkowych z wf: basen, siatkówka,
tenis, siłownia. Uczeń może być zwolniony z zajęć z wf, jeśli trenuje określoną dyscyplinę
sportową i przedstawi dyrektorowi szkoły stosowne zaświadczenie wystawione przez klub lub
trenera.
Oferta dodatkowa dla uczniów, niepłatna:
Uczeń może korzystać z dodatkowych zajęć edukacyjnych – 1godz./ tyg.
a) z języków obcych, do wyboru:
- język rosyjski
- język francuski
- język hiszpański
b) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
c) kółek przedmiotowych,
d) kółka programistycznego oraz ECDL,
e) zajęć z robotyki,
f) kółka filmowego,
g) koła projektów międzynarodowych,
h) dyskusyjnego koła filmowego,
i) koła debat.
j) zajęć przygotowujących do olimpiad i konkursów,
k) przygotowania do certyfikatów językowych
Ponadto zainteresowanym proponujemy udział w spotkaniach dotyczących: podstaw prawa,
podstaw ekonomii, podstaw socjologii i psychologii.

W systemie pozalekcyjnym, za dodatkową opłatą, zależną od liczby uczestników, istnieje
możliwość realizacji dodatkowej ilości godzin rozszerzeń lub rozszerzeń z innych
przedmiotów, które nie zostaną utworzone dla uczniów w podstawowym planie.

