Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014
Szkoła pod patronatem
UMCS, KUL, UM w Lublinie

Drogi Gimnazjalisto,
jeżeli szukasz przyjaznej szkoły, w której będziesz czuł się bezpiecznie, to zapraszamy Cię do nas,
do I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku.

Nasze atuty:
 Szkoła o ponad 60-letniej tradycji, uhonorowana tytułami: Zasłużony
dla Miasta Świdnika i Amicus Civitatis
 Szkoła w czołówce liceów ogólnokształcących województwa
lubelskiego, wyróżnianych w konkursie „Złota tarcza”
 Wysoko wykwalifikowani, doświadczeni pedagodzy, posiadający
uprawnienia egzaminatorów OKE, eksperci, autorzy podręczników, ludzie
przyjaźni i oddani pracy
 Szkoła pod patronatem: Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, Instytutu
Filologii Słowiańskiej UMCS, Instytutu Filologii Germańskiej KUL, Wydziału
Politologii UMCS, Instytutu Historii UMCS, Instytutu Lingwistyki Stosowanej
UMCS i Wydziału Lekarskiego UM
 Szkoła zapewniająca personalistyczne podejście do ucznia
 99% zdawalności matury
 Szkoła jednozmianowa
 Indywidualny wybór przedmiotów rozszerzonych
 Indywidualny wybór języków obcych nauczanych w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopień
zaawansowania
 Koła zainteresowań dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, konsultacje i repetytoria przedmaturalne,
warsztaty naukowe z pracownikami uniwersyteckimi
 Projekty wyrównujące i pogłębiające wiedzę dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Wycieczki edukacyjne, tematycznie związane z programem nauczania danej klasy
 Bogata oferta projektów o charakterze wychowawczym
 Systematycznie wzbogacana infrastruktura sportowa (dostęp do boisk „Orlik”, siłownia, sala gimnastyczna)
 Internet bezprzewodowy, nowoczesny sprzęt audiowizualny i multimedialny (pracownie komputerowe, językowa,
tablica interaktywna, rzutniki)
 Dziennik elektroniczny umożliwiający stałą komunikację rodzic- szkoła, uczeń-szkoła
 System monitoringu wizyjnego i indywidualne szafki w szatni zapewniające bezpieczeństwo
 Możliwość zamieszkania w internacie
 Dobra lokalizacja szkoły w centrum miasta

Dzień otwarty szkoły
Dla uczniów 6 maja 2013
Dla rodziców 6 maja 2013 godz. 17.00


I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego
w Świdniku
ul. Okulickiego 13
tel. 817515714, 817515713, 507087816

 sekretariat@1lo.swidnik.pl
www.1lo.swidnik.pl

Proponowane klasy
KLASYCZNA
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Przedmioty rozszerzone
Język polski i dwa wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym
pierwszy
drugi
historia, biologia, fizyka, chemia, geografia
historia, biologia, fizyka, chemia, geografia, matematyka,
język obcy, wos, informatyka
Możliwe do wybrania przedmioty dodatkowe
Propedeutyka filozofii, retoryka stosowana i przemówienia publiczne, dziedzictwo narodowe, zastosowania matematyki
z elementami logiki, język łaciński
Języki obce
Język wiodący do wyboru angielski albo niemiecki oraz do wyboru drugi język obcy (spośród następujących: angielski,
niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).
Przyszłość
Absolwent tej klasy posiądzie wiedzę klasyczną, dostanie się na wszelkie studia o profilu humanistycznym, wydziały
prawa, filologii, kulturoznawstwa, pedagogiki, psychologii, filozofii, socjologii, i dziennikarstwa …
Punkty w rekrutacji
język polski, język obcy, matematyka, historia

Na zajęcia koła historycznego uczęszczam od początku nauki w „Bronku”. Będąc
w gimnazjum laureatem olimpiady historycznej zamierzałem rozwijać
zainteresowanie tym przedmiotem także w liceum. Na kółku, pod okiem wspaniałych
nauczycieli historii, poszerzam swoją wiedzę.
Dawid Stefaniszyn, 3B, radny Młodzieżowej Rady Miasta, laureat wielu konkursów
politologicznych i historycznych

Debaty politologiczne na KUL

MATEMATYCZNA
Przedmioty rozszerzone
Matematyka i dwa wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym
pierwszy
drugi
historia, biologia, fizyka, chemia, geografia
historia, biologia, fizyka, chemia, geografia, język polski,
język obcy, wos, informatyka
Możliwe do wybrania przedmioty dodatkowe
Zastosowania matematyki z elementami logiki, rysunek, zastosowania informatyki w projektowaniu (AutoCAD)
Języki obce
Język wiodący do wyboru angielski albo niemiecki oraz do wyboru drugi język obcy (spośród następujących: angielski,
niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).
Przyszłość
Absolwent tej klasy dostanie się na wszelkie studia o profilu technicznym, budowlanym, architektonicznym, wydziały
matematyczne, fizyczne, ekonomiczne …
Punkty w rekrutacji
język polski, język obcy, matematyka, fizyka albo informatyka
Nigdy nie myślałam, że w szkole średniej, spotkam się z indywidualnym podejściem do ucznia. Podczas różnego rodzaju kółek
matematycznych, a także w ramach indywidualnych konsultacji poznajemy jej tajniki, w ciekawy i niebanalny sposób. Tu, patrząc na
zaangażowanie i pasję z jaką uczą nauczyciele, po prostu chce się chcieć.
Katarzyna Charytanowicz, klasa 2A, jej hobby to matematyka
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JĘZYKOWO-MENEDŻERSKA
Przedmioty rozszerzone
Język angielski i dwa wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym
pierwszy
drugi
historia, biologia, fizyka, chemia, geografia
historia, biologia, fizyka, chemia, geografia, matematyka,
język polski, język obcy, wos, informatyka
Możliwe do wybrania przedmioty dodatkowe
Komputer w firmie, język angielski w biznesie, zastosowania matematyki z elementami logiki
Języki obce
Język wiodący angielski oraz do wyboru drugi język obcy (spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski,
hiszpański, francuski)
Przyszłość
Absolwent tej klasy dostanie się na wszelkie studia o profilu lingwistycznym, filologie obce, wydziały ekonomiczne …
Punkty w rekrutacji
język polski, język obcy, matematyka, drugi język obcy albo informatyka
„Bronek” jest niewątpliwie szkołą, która umożliwiła mi rozwijanie pasji
humanistyczno-lingwistycznych. Wszystkim gimnazjalistom, zwłaszcza tym,
którym nieobce są zmagania w konkursach i olimpiadach gorąco polecam
„Bronka”.
Damian Bednarz, absolwent, student Uniwersytetu Warszawskiego - Lingwistyka
stosowana- Translatoryka glottodydaktyka

Zajęcia w pracowni językowej

BIOLOGICZNA
Przedmioty rozszerzone
Biologia i dwa wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym
historia, fizyka, chemia, geografia, matematyka, język polski, język obcy, wos, informatyka
Możliwe do wybrania przedmioty dodatkowe
Zastosowania matematyki z elementami logiki, biologia medyczna
Języki obce
Język wiodący do wyboru angielski albo niemiecki oraz do wyboru drugi język obcy (spośród następujących: angielski,
niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).
Przyszłość
Absolwent tej klasy dostanie się na uniwersytety medyczne, przyrodnicze i akademie wychowania fizycznego …
Punkty w rekrutacji
język polski, język obcy, matematyka, biologia albo chemia

Zajęcia z biologii, prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Medycznym
bardzo mi pomogły sprecyzować plany dotyczące mojej przyszłości.
Zapoznałem się na nich z wieloma ciekawostkami naukowymi.
Jakub Chodacznik IIID, jego ulubionym przedmiotem jest biologia

Zajęcia z biologii prowadzone przez pracownika
naukowego Akademii Medycznej w Lublinie
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ZASADY REKRUTACJI
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz za oceny
uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech wybranych przedmiotów, według wzoru:
ocena
6
5
4
3
2
punkty
20
18
15
8
2
Punkty te dotyczą następujących przedmiotów: język polski, matematyka,
język obcy oraz czwarty przedmiot:

matematyczna – fizyka albo informatyka

klasyczna – historia albo wos

językowo–menedżerska – informatyka albo drugi język obcy

biologiczna – biologia albo chemia
Dodatkowe 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z
zasadami:

4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
zgodnie z załącznikiem nr 1
(1 konkurs - 4 pkt. , 2 konkursy - 8 pkt., 3 i więcej - 10 pkt.),

maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie - 2 pkt, 2 i więcej - 4 pkt.) za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć:

zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych
konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć:
a) działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca z domem dziecka,
hospicjum, organizacjami charytatywnymi,
lub
b) działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży,
samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.
lub
c) udział w projekcie/programie dydaktyczno-wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na
terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia.
NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY W TERMINIE:

kwestionariusz, który otrzymasz w sekretariacie szkoły lub możesz pobrać ze strony szkoły

2 zdjęcia

kopię metryki urodzenia kandydata
20 maja 2013 godz. 8.00 – 7 czerwca 2013 godz. 15.00

kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
28 czerwca 2013 godz. 10.00 – 2 lipca 2013 godz. 12.00

POTWIERDZENIE przez kandydata woli podjęcia nauki w I LO poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3 lipca 2013 godz. 13.00 – 5 lipca 2013 godz. 13.00
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PUBLIKACJA LIST ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA
3 lipca 2013 do godz. 13.00
PUBLIKACJA LIST PRZYJĘTYCH ORAZ LICZBY WOLNYCH MIEJSC
8 lipca 2013 do godz. 10.00
PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
8 lipca 2013 godz. 8.00 – 10 lipca 2013 godz. 12.00

PUBLIKACJA LIST PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ ORAZ LICZBY WOLNYCH MIEJSC
10 lipca 2013 od godz. 12.00

NASZA SZKOŁA MOŻE BYĆ TWOJĄ SZKOŁĄ.
ZAPRASZAMY

