
Jeśli kończysz właśnie szkołę 

podstawową i zastanawiasz się co dalej? 

Mamy coś dla Ciebie. 

Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Krzyżu Wielkopolskim. 

 

 

Liceum ogólnokształcące to 4-letnia placówka, w której możesz zdobyć wykształcenie średnie 

i przystąpić do egzaminu dojrzałości. 

Od roku 2021/2022 proponujemy: 

 Profil medialny 

 przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, geografia lub biologia 

 przedmiot dodatkowy - język angielski w biznesie 

Profil medialny kierowany jest do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych. 

 Profil matematyczno-przyrodniczy 

 przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, biologia lub geografia 

 przedmiot dodatkowy - laboratorium chemiczne, język angielski w biznesie 

Jeżeli chcesz lepiej zrozumieć prawa rządzące światem, myślisz o dalszym kształceniu na studiach medycznych, 

uniwersyteckich i politechnicznych, to klasa matematyczno-przyrodnicza jest właśnie dla Ciebie!  

Do matury z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym niż proponowane pomożemy Ci  przygotować 

się w ramach konsultacji maturalnych. 

Z nami: 

Zrealizujesz swoje pasje: 

 warsztaty filmowe, 

 warsztaty fotograficzne, 

 warsztaty dziennikarskie, 

 podstawowy kurs rysunku, 

 Szkolny Klub Sportowy, 

 ciekawe projekty edukacyjne. 

 

Rozwiniesz kompetencje językowe: 

 przedmiot dodatkowy - język angielski w biznesie,  

 podstawowy kurs języka rosyjskiego, 

 wymiana międzynarodowa w ramach programu ERASMUS+, 

 oferta wycieczek zagranicznych. 



 

Rozwiniesz kompetencje cyfrowe: 

 zajęcia z robotyki, 

 zajęcia z programowania, 

 zajęcia z grafiki komputerowej, 

 

Przygotujesz się do wyboru zawodu: 

 spotkania z lokalnymi pracodawcami, 

 kampania Kadry dla Wojska RP, 

 możliwość udziału w zajęciach na uczelniach wyższych. 

Przygotujesz się do egzaminu maturalnego. 

 

Matura 2020 

Matematyka PP - średni wynik wyższy niż średni wynik w powiecie, 

Język polski PP - średni wynik wyższy niż średni wynik w powiecie i kraju, 

Geografia PR – średni wynik wyższy niż średni wynik w powiecie, województwie i okręgu, 

Jeżeli masz pytania, wątpliwości, nie wiesz jaki profil wybrać ZADZWOŃ.  

Informacje można uzyskać bezpośrednio od dyrektora szkoły - Renaty Dahmani, tel. 607 590 711  

 

Czekamy na wszystkich zainteresowanych i poszukujących pomysłu  

na szkołę dla siebie. 

NASZE LICEUM to najlepszy wybór! 

 


