Klasa 1E
Przedmioty rozszerzone:

ź matematyka
ź geografia
ź język angielski
Oferta dla uczniów, którzy chcą:
ź poszerzać wiedzę i umiejętności w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych,
ź uczyć się na poziomie rozszerzonym języka angielskiego, rozwijać
słownictwo specjalistyczne,
ź studiować na kierunkach ekonomicznych, przyrodniczych i
technicznych: geodezja, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria
ekologiczna, gospodarka przestrzenna oraz finanse i
rachunkowość, logistyka, stosunki międzynarodowe.
W trakcie nauki w liceum zaprosimy Was do uczestnictwa w
różnorodnych formach aktywnego zdobywania wiedzy m.in. meczach
matematycznych, terenowych warsztatach geograficznych, konkursach
językowych i olimpiadach przedmiotowych. Zaoferujemy także
atrakcyjne wycieczki regionalne i zagraniczne, spotkania z
rówieśnikami w ramach międzynarodowych wymian młodzieży

Klasa 1F
Przedmioty rozszerzone:

ź
ź
ź

język polski
historia
wiedza o społeczeństwie
Oferta skierowana jest do:
ź osób myślących o zawodzie prawnika, filologa, tłumacza literatury,
psychologa, dyplomaty, dziennikarza, itp.,
ź osób twórczych i ciekawych świata, interesujących się literaturą,
historią, psychologią, filozofią, socjologią,
ź osób zainteresowanych poszerzeniem swoich umiejętności
społecznych,
ź osób pasjonujących się przeszłością i teraźniejszością - badaniem
i analizowaniem wydarzeń dawnych i aktualnych.
W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie
literaturoznawstwa i językoznawstwa, poznają podstawy filozofii,
doskonalą umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie, uczą się
odbioru i analizowania różnorodnych tekstów kultury. Młodzież
uczestniczy w zajęciach przygotowanych we współpracy z miejskimi
instytucjami kultury (Muzeum Karkonoskie, BWA, Książnica
Karkonoska, Teatr im. C. K. Norwida) i ośrodkami uniwersyteckimi.
Bierze czynny udział w życiu kulturalnym miasta.
Wiedzę historyczną uczniowie będą poszerzać w czasie wyjść do
archiwum, muzeów, podczas wycieczek przedmiotowych i warsztatów,
a także prezentując efekty swoich badań w formie wystaw i konferencji.
Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w warsztatach
teatralnych prowadzonych przez aktorów Teatru im. C. K. Norwida.

Klasa 1G
Przedmioty rozszerzone:

ź
ź
ź

język polski
geografia
język angielski
Oferta skierowana jest do uczniów:
ź którzy łączą zainteresowania humanistyczne z zamiłowaniem do
nauk przyrodniczych,
ź chcących kontynuować naukę na kierunkach takich jak: filologia
polska i angielska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
europeistyka, politologia, polityka społeczna, turystyka i rekreacja, a
nawet geodezja i kartografia czy architektura krajobrazu.
W trakcie nauki w liceum zaprosimy Was do uczestnictwa w
różnorodnych formach aktywnego zdobywania wiedzy m.in. w zajęciach
przygotowanych we współpracy z miejskimi instytucjami kultury
(Muzeum Karkonoskie, BWA, Książnica Karkonoska, Teatr im. C. K.
Norwida) i ośrodkami uniwersyteckimi, terenowych warsztatach
geograficznych, konkursach językowych i olimpiadach przedmiotowych.
Zaoferujemy także atrakcyjne wycieczki tematyczne, regionalne i
zagraniczne, spotkania z rówieśnikami w ramach międzynarodowych
wymian młodzieży.
Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w warsztatach teatralnych
prowadzonych przez aktorów Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze.
Elementem kształcenia w klasach humanistycznych są zajęcia w ramach
Filmoteki Szkolnej przybliżające specyfikę mediów i sposób ich
oddziaływania na odbiorcę.
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA
I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego
w Jeleniej Górze
zaprasza Kandydatów!
Jesteśmy w gronie najlepszych liceów w Polsce
Nasza szkoła jest dziesiątą szkołą na Dolnym Śląsku.
Osiągamy doskonałą zdawalność na egzaminach maturalnych - z nami
po prostu zdaje się najlepiej!
W każdej klasie oferujemy trzy przedmioty rozszerzone - na pewno
znajdziesz coś dla siebie!
W grupach międzyoddziałowych z pasją uczymy języków obcych:
j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. francuskiego,
j. hiszpańskiego.
Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska, z której
większość to nauczyciele dyplomowani z uprawnieniami
egzaminatorów maturalnych.
Finansowo wspieramy i nagradzamy uczniów wybitnych - corocznie
Rada Rodziców przyznaje uczniom Stypendia Naukowe. Pomagamy
także uczniom z trudnościami materialnymi poprzez szkolny system
stypendiów socjalnych.
Stałą praktyką w szkole są atrakcyjne zagraniczne wyjazdy edukacyjne
na Wyspy Brytyjskie, do krajów francuskojęzycznych oraz rejsy
żaglowcem „Pogoria” po Morzu Śródziemnym.
Organizujemy warsztaty naukowe, m.in.: astronomiczne,
matematyczne, ekologiczne, przyrodnicze, geograficzne.
Mamy prężnie działający Samorząd Uczniowski, w którym na pewno
znajdziesz możliwości rozwijania swojej aktywności społecznej
i charytatywnej.
Absolwenci naszej szkoły z powodzeniem dostają się na wybrane
kierunki studiów na uczelniach krajowych i zagranicznych.
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ROK SZKOLNY 2020/2021
Klasa 1A
Przedmioty rozszerzone:

ź
ź
ź

matematyka
fizyka
informatyka
Oferta skierowana do uczniów, którzy chcą:
ź myśleć technicznie i algorytmicznie,
ź świadomie i efektywnie wykorzystywać technologie informacyjne,
ź poznać język programowania C++,
ź kontynuować naukę na studiach uniwersyteckich, technicznych,
przyrodniczych i ekonomicznych.
W ramach współpracy z Fundacją Matematyków Wrocławskich
proponujemy uczniom udział w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej,
Mistrzostwach w Sudoku, zawodach matematycznych „Naboj”,
uczestnictwo w grupowej rywalizacji w ramach Dolnośląskich Meczy
Matematycznych. Wspieramy uczniów biorących udział w Mistrzostwach
Polski w Łamigłówkach.
Nasza szkoła, jako jedna z nielicznych na Dolnym Śląsku, została
zaproszona do specjalnego programu współpracy z Politechniką
Wrocławską. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z
fizyki, wykładach z matematyki prowadzonych przez pracowników
naukowych Politechniki Wrocławskiej.

Klasa 1B
Przedmioty rozszerzone:

ź matematyka
ź fizyka
ź język angielski
Oferta skierowana do uczniów, którzy chcą:
ź myśleć i działać technicznie,
ź poznawać nowoczesną technikę i technologie,
ź uczyć się na poziomie rozszerzonym języków obcych, rozwijać
słownictwo techniczne,
ź studiować na krajowych i zagranicznych uczelniach technicznych lub
ekonomicznych.
Dopełnieniem oferty są zajęcia
laboratoryjne prowadzone na
uczelniach technicznych, a także
prezentacje, warsztaty
i wykłady pracowników
naukowych renomowanych
uczelni dolnośląskich.
Uczniowie mogą uczestniczyć
we wszystkich projektach
organizowanych przez Fundację
Matematyków Wrocławskich.
Prowadzone są również
warsztaty matematycznoastronomiczne.

Klasa 1C
Przedmioty rozszerzone:

ź
ź
ź

biologia
chemia
matematyka
Oferta dla uczniów, którzy chcą:
ź poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz
ścisłych,
ź zdobywać umiejętności praktycznego prowadzenia obserwacji,
doświadczeń i badań laboratoryjnych,
ź studiować na wszystkich kierunkach uniwersytetów medycznych,
przyrodniczych, np.: biotechnologia, inżynieria genetyczna,
inżynieria środowiska.
Ofertę uzupełniają zajęcia laboratoryjne z chemii prowadzone w
pracowniach szkolnych i uczelnianych, a także prezentacje, warsztaty
i wykłady pracowników naukowych
uczelni dolnośląskich. Swoją wiedzę
młodzież pogłębia poprzez badania
z zakresu ekologii realizowane we
współpracy z KPN, Bankiem Genów
w Kostrzycy i Politechniką
Wrocławską.
Tradycją są wyjazdowe warsztaty
biologiczno-chemiczne.

Klasa 1D
Przedmioty rozszerzone:

ź
ź
ź

biologia
chemia
język angielski
Oferta dla uczniów, którzy chcą:
ź poszerzać swoją wiedzę z przedmiotów przyrodniczych,
ź zdobywać umiejętności praktycznego prowadzenia obserwacji,
doświadczeń i badań laboratoryjnych,
ź studiować na wszystkich kierunkach uniwersytetów medycznych,
przyrodniczych zarówno w kraju jak i za granicą.
Ofertę kierujemy do uczniów szczególnie zainteresowanych wiedzą
medyczną, którą mogą pogłębiać na zajęciach dodatkowych: zajęciach
laboratoryjnych z chemii prowadzonych w pracowniach szkolnych i
uczelnianych oraz licznych wykładach i warsztatach przyrodniczych
z udziałem pracowników naukowych uczelni dolnośląskich.
Tradycją są wyjazdowe warsztaty biologiczno-chemiczne.

