
Ósmoklasisto! 

Nasza szkoła ma doświadczenie w prowadzeniu klas z poszerzonym programem języka angielskiego. 

Współpracujemy ze szkołami z krajów Unii Europejskiej, prowadząc wymiany młodzieżowe i inne wspólne 

przedsięwzięcia edukacyjne. Podczas nauki uczniowie poznają kulturę, historię i zwyczaje krajów 

anglosaskich.  

 

Naszym uczniom oferujemy ponadto: 

1. zwiększoną ilość godzin przedmiotów rozszerzonych, 

2. szeroką ofertę zajęć dodatkowych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb,  

3. zajęcia dodatkowe dla maturzystów, przygotowujące do matury z różnych przedmiotów, 

4. liczne wyjścia edukacyjne, 

5. warsztaty językowe prowadzone na terenie Polski i za granicą, obozy naukowe, 

6. wyjazdy integracyjne, wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne, wyjazdy sportowe, np. narciarskie, 

snowboardowe, rowerowe, 

7. zajęcia wychowania fizycznego prowadzone również w Hali Sportowej Wanda, 

8. nauka w szkole rozpoczyna się dla wszystkich oddziałów w godzinach rannych – nauka na jedną 

zmianę, 

9. zajęcia w klasach liczących najwyżej 28 uczniów, 

10. możliwość korzystania z obiadów przygotowywanych w szkolnej kuchni, 

11. bufet i sklepik szkolny, jako przyjazne miejsce dla ucznia, 

12. monitoring szkolny – nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym.  

 

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy otworzyć następujące klasy pierwsze liceum: 

Profil klasy 
Przedmioty w zakresie 

rozszerzonym 
Języki obce 

Przedmioty 

punktowane 

Klasa o profilu językowo-

turystycznym 

1. geografia 

2. j. hiszpański 

3. do wyboru j. angielski 

j. angielski,  

j. hiszpański 

1. j. polski 

2. matematyka 

3. j. angielski 

4. geografia 

Klasa o profilu dziennikarsko-

prawnicza 

1. j. polski 

2. historia   

3. do wyboru j. angielski 

j. angielski,  

j. hiszpański, 

j. niemiecki,  

j. francuski 

1. j. polski 

2. matematyka 

3. j. angielski 

4. historia 

Klasa o profilu psychologiczno-

społecznym 

1. j. polski 

2. biologia   

3. do wyboru j. angielski 

j. angielski,  

j. hiszpański, 

j. niemiecki,  

j. francuski 

1. j. polski 

2. matematyka 

3. j. angielski 

4. biologia 

Klasa o profilu biologiczno-

chemicznym  

1. biologia 

2. chemia 

3. do wyboru j. angielski  

j. angielski, 

j. hiszpański, 

j. niemiecki,  

j. francuski 

1. j. polski 

2. matematyka 

3. biologia 

4. chemia 

Klasa o profilu matematyczno-

fizyczno-informatycznym  

1. matematyka 

2. fizyka 

3. do wyboru informatyka 

j. angielski, 

j. hiszpański, 

j. niemiecki,  

j. francuski 

1. j. polski  

2. matematyka 

3.  fizyka 

4. informatyka 

 

 

Powrót do strony REKRUTACJA 

https://liceum.pallotyni.edu.pl/rekrutacja/

