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Pierwsze w Nowym Sączu liceum z oddziałami dwujęzycznymi!
Najlepsze liceum w Nowym Sączu w rankingu Perspektyw 2019 - kliknij

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „SPLOT” Z
ODZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA KARSKIEGO W NOWYM
SĄCZU
Oferta dla kandydatów do trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego

Oferujemy:
indywidualny dobór przedmiotów w zakresie rozszerzonym - uczniowie naszego liceum
realizują rozszerzony program języka angielskiego (a w oddziale dwujęzycznym
program
j. angielskiego na poziomie IV.2) natomiast drugi i trzeci przedmiot
(ewentualnie czwarty) w zakresie rozszerzonym mogą wybrać dowolnie, zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami;
w oddziale dwujęzycznym co najmniej dwa przedmioty realizowane dodatkowo w
języku angielskim – możliwość zdawania matury dwujęzycznej;
realizowanie wszystkich przedmiotów w zakresie rozszerzonym już od drugiego półrocza
pierwszej klasy!, w bardzo nielicznych grupach (jeśli np. 3 uczniów w klasie wybierze
rozszerzoną biologię, to lekcje odbywają się w grupie trzyosobowej);
roczne stypendium w prywatnej, prestiżowej szkole z internatem w Stanach
Zjednoczonych - Thomas Jefferson School w Saint Louis;
języki obce: angielski rozszerzony – dodatkowe lekcje z native speakerem, (w oddziale
dwujęzycznym 8 godzin w tygodniu w tym 2 z native speakerem – przygotowanie
do zdawania matury z języka angielskiego na poziomie IV.2); drugi język – do wyboru
niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski jeśli zbierze się grupa przynajmniej 5 uczniów;
realizowanie dodatkowych projektów np. aktywnej przedsiębiorczości ze start-upami,
elementy programu junior achievement;
małe klasy pozwalające na indywidualne podejście nauczyciela do ucznia;
szkolne sesje egzaminacyjne w ciągu roku dla klasy trzeciej/czwartej przygotowujące do
egzaminów maturalnych;
zajęcia prowadzone przez obcokrajowców w ramach wymian nauczycielskich dotychczas ze Stanami Zjednoczonymi i Danią;
konsultacje nauczycieli po lekcjach (możliwość dodatkowego wyjaśnienia trudnego
materiału);
pomoc psychologa szkolnego;
wymianę zagraniczną uczniów z wieloma krajami Europy, Izraelem i Stanami
Zjednoczonymi;
udział w prestiżowym projekcie unijnym Erasmus+ obejmującym współpracę z pięcioma
krajami Europy (w ramach projektu współpracujemy ze szkołami z Finlandii, Niemiec,
Włoch, Chorwacji i Hiszpanii);
szkolny program stypendialny: stypendia naukowe, socjalne oraz fundowane przez
Charlesa Merrilla;
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bezpłatną naukę dla laureatów konkursów przedmiotowych i olimpiad organizowanych
przez kuratora oświaty;
do wyboru obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego – basen, fitness, ściana
wspinaczkowa, hala sportowa;
kółka przedmiotowe przygotowujące uczniów do olimpiad, egzaminów językowych;
inne zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami uczniów, np. kółko teatralne, Public
Achievement;
możliwość uczestnictwa w różnych projektach naukowych i wolontariacie;
budynek szkoły oraz boisko i ogród - bezpieczne i ogrodzone;
budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo (winda, toalety);
bibliotekę z bogatym księgozbiorem polsko i obcojęzycznym, dostępem on-line do
katalogu, oraz czytelnię z centrum multimedialnym;
zajęcia od godz. 7:10 do 15:45 (z wyjątkiem zajęć sportowych i dodatkowych);
wycieczki i obozy sportowe w kraju i za granicą (np. narciarskie, rowerowe, żeglarskie).

Zasady rekrutacji do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego "Splot" z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego na rok szkolny 2019/2020
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