I Liceum Ogólnokształcące to szkoła,
która oferuje swoim uczniom:
* tradycję kształcenia budowaną od 1859 roku
* wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół
ponadgimnazjalnych
* wysoką zdawalność egzaminu maturalnego
* przygotowanie do olimpiad i konkursów
* troskę o indywidualny rozwój każdego ucznia
* indywidualny tok nauczania

dla najzdolniejszych uczniów

* atrakcyjne zaplecze sportowe
* pracownie komputerowe
i skomputeryzowane zbiory biblioteczne
* zawody sportowe, turnieje wiedzy, konkursy
literackie, projekty edukacyjne
* liczne koła zainteresowań: doskonały, wielokrotnie
nagradzany Młodzieżowy Chór „Kantele", Słupską
Szkołę Młodych Fizyków, Szkolny Klub Podróżnika
we współpracy z Klubem „Obieżyświat" Akademii
Pomorskiej, Klub Młodego Mediatora, Klub
Wolontariatu, debaty oxfordzkie,
koło plastyczne, sportowe zajęcia pozalekcyjne
(w czterech dyscyplinach: piłce siatkowej, piłce
koszykowej, piłce nożnej i piłce ręcznej),
a oprócz tego:
święto Patrona Szkoły, Mikołajki, wigilie szkolne,
Ligę Matematyczną, „Białe Szkoły" - zimowe
alpejskie obozy narciarskie, biwaki, wycieczki,
wyjazdy integracyjne.
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OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

KLASA
MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

KLASA
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Klasa biologiczno - chemiczna
przeznaczona jest dla osób
zainteresowanych naukami
medycznymi. W ramach zajęć
realizowana jest innowacja
skupiona wokół tematyki
biotechnologicznej. Nauka w tej
klasie umożliwi start na medycynę,
farmację, biologię, chemię,
ochronę środowiska, rehabilitację,
ratownictwo medyczne,
biotechnologię w kraju i za granicą.

KLASA
HUMANISTYCZNA

Uczniowie uczący się
INNOWACJE:
Historia: Historia pełna
w tej klasie rozwiną
tajemnic.
zainteresowania humanistyczne,
Język polski: Edukacja
poznają tajniki historii
retoryczna i medialna.
na zajęciach prowadzonych
we współpracy z instytucjami kultury
oraz podejmą studia na
uniwersytetach i akademiach na
kierunkach: prawo, polonistyka,
psychologia, dziennikarstwo,
kulturoznawstwo, politologia,
socjologia.

KLASA
MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

Do klasy matematyczno - ﬁzycznej zapraszamy
pasjonatów matematyki, ﬁzyki
i informatyki, przyszłych
studentów politechnik,
kształcących inżynierów,
architektów, naukowców
nowych technologii.
Klasa realizuje podstawy
programowania w edukacji.

Pierwszym (wiodącym) językiem obcym jest język angielski.
Drugi język obcy kandydaci mogą wybrać spośród
następujących języków: francuski, hiszpański,
niemiecki, rosyjski. Liczba miejsc w grupach językowych
ograniczona jest do 24 uczniów.

