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matematyka

fizyka/chemia (do wyboru)

język angielski

język  niemiecki-zakres podstawowy

wiedza o społeczeństwie

geografia/historia  (do wyboru)

język angielski

język  niemiecki-zakres podstawowy

przedmiot uzupełniający-edukacja

medialna 

biologia

chemia/geografia (do wyboru)

przedmiot uzupełniający- pierwsza pomoc 

przedmiot uzupełniający- matematyka w

medycynie

język angielski-zakres podstawowy

język niemiecki/język rosyjski

język angielski

geografia

biologia

język  niemiecki-zakres podstawowy

Oferta przedmiotów realizowanych 
w zakresie rozszerzonym

 

Klasa 1a
matematyczno-lingwistyczna

 

Klasa 1b
społeczno-medialna

 

Klasa 1c
przyrodniczo-medyczna

       -zakres  podstawowy (do wyboru)

 

Klasa 1d
mistrzostwa sportowego 
(profil: piłka nożna chłopców)

 

Klasa we współpracy z klubem sportowym

Legia Warszawa

 

W rekrutacji do Liceum  Ogólnokształcącego 
im. Jana Pawła II w Nadarzynie uwzględniamy
oceny z następujących przedmiotów:
 

język  polski

matematyka

język angielski 

fizyka albo chemia (zależnie od wyboru

ucznia)

język  polski

matematyka

język angielski 

wiedza o społeczeństwie

język  polski

matematyka

język angielski 

biologia

język  polski 

matematyka

język angielski 

biologia

Klasa 1a

 

 

Klasa 1b

 

 

Klasa 1c

 

 

Klasa 1d

zajęcia językowe realizowane w grupach zależnie od poziomu

umiejętności uczniów

oferta językowa

 pierwsza pomoc

edukacja medialna

matematyka w medycynie

 jedna godzina wychowania fizycznego w planie zajęć,

dla klas mistrzostwa sportowego zajęcia m.in.: na obiektach

Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa w Książenicach

strzeleckie

dziennikarskie

teatralno - filmowe

matematyczne (dla  uczniów uzdolnionych matematycznie)

doświadczalne biologiczno-chemiczne

turystyczne

sportowe

Szkolne Koło Wolontariatu i Stowarzyszenie "ProAktywni",

Młodzieżowa Rada Gminy Nadarzyn

ponadto w klasie II i III cykliczne mitingi integracyjno-

edukacyjne z bloków  przedmiotów rozszerzonych,

realizowanych   w formach warsztatowych we współpracy 

współpracujemy z Wydziałem Chemii UW i Wydziałem Fizyki       

 i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

 klasy maksymalnie do 25 uczniów

profesjonalną kadrę pedagogiczną (w tym pracownicy naukowi

uczelni wyższych)     

dodatkowe zajęcia z języka polskiego i matematyki

wyjazdy integracyjne dla kl. I

pomoc pedagoga i psychologa

doradztwo zawodowe

pełnowymiarową halę sportową, siłownię, salę sportów walki

oraz  pełnowymiarowe   boisko  i boisko do piłki plażowej

dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, bibliotekę

sale przedmiotowe z tablicami multimedialnymi  i monitorami

interaktywnymi 

 stołówkę

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

- j. angielski - poziom podstawowy i rozszerzony

- j. niemiecki - poziom podstawowy 

- j. rosyjski-poziom podstawowy

 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE   

 

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

       dwie godziny wychowania fizycznego  zajęcia do wyboru przez            

       ucznia: siatkówka dziewcząt, piłka nożna chłopców, tenis         

       stołowy  dziewcząt i chłopców

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

      z wykładowcami uczelni wyższych i instytutów naukowych

 

LICEUM OFERUJE RÓWNIEŻ:

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy!To może być Twoje Liceum! Blisko! Rzetelnie! Kreatywnie!


