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OFERTA SZKO£Y NA ROK 2017/2018
Zapraszamy gimnazjalistów do zapoznania siê z nasza ofert±.

W roku szkolnym 2017/18 w VI LO im. J. D³ugosza w Katowicach zostan±
Oferujemy kszta³cenie w nastêpuj±cych klasach pierwszych:

otwarte 2 oddzia³y .

Klasa Ia
humanistyczno-prawna

Klasa przygotowuje do dzia³alno¶ci
w strukturach Unii Europejskiej, zarówno w dziedzinie prawa, historii
stosunków miêdzynarodowych, jak i nowoczesnych
metod informacji naukowo-technicznej.
Liceum prowadzi projekty i wymiany miêdzynarodowe od roku 1991, kiedy to nasi uczniowie pojechali na pierwsz±
wycieczkê pielgrzymkê po Europie, której granice zosta³y w tym czasie otwarte dla obywateli polskich.
Od tamtego czasu bierzemy czynny udzia³ np. w programie Socrates Comenius, organizuj±c wyjazdy i wymiany
miêdzynarodowe we wspó³pracy z zaprzyja¼nionymi szko³ami we Francji, Hiszpanii, Finlandii,, W³oszech, na
Wêgrzech czy w Bu³garii.
Ucz±c siê w tej klasie, masz
mo¿liwo¶æ uczestnictwa w miêdzynarodowych programach europejskich oraz
debatach i dyskusjach dotycz±cych problematyki spo³eczno-politycznej.
Program tej klasy jest realizowany
poprzez rozszerzon± naukê historii i wiedzy o
spo³eczeñstwie z uwzglêdnieniem edukacji konstytucyjnej i
europejskiej oraz jêzyków obcych.
Celem
profilu jest przygotowanie do
studiów prawniczych, politologicznych, oraz kierunku stosunków miêdzynarodowych,
socjologii, anglistyki,filozofii,administracji, pedagogiki, psychologii, kulturoznawstwa, filologii
polskiej,
Uniwersytecie Ekonomicznym, w szko³ach handlowych, szko³ach zarz±dzania, na wydzia³ach zarz±dzania turystyk±
czy politechnice

Szko³a wspó³pracuje z wy¿szymi uczelniami. Cykliczne zajêcia w formie wyk³adów lub æwiczeñ odbywaj± siê u nas w
szkole lub na Uniwersytecie ¦l±skim, Uniwersytecie Ekonomicznym, Wy¿szej Szkole Bankowej, WSZOP,
Proponowane przedmioty rozszerzone:
-

wiedza
geografia
jêzyk angielski
historia

o spo³eczeñstwie

-

jêzyk w³oski lub niemiecki/rosyjski

S± to TYLKO proponowane przedmioty rozszerzone, poniewa¿ uczniowie maj± mo¿liwo¶æ wyboru rozszerzeñ ze
wszystkich przedmiotów maturalnych - czyli takich, z których mo¿na zdawaæ maturê. Wyboru dokonamy pod koniec
pierwszej klasy.

Przedmioty uzupe³niaj±ce w tej klasie to:
-

historia i spo³eczeñstwo
edukacja prawna

-

ekonomia w praktyce
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Klasa IB
przyrodniczo-medyczna

Podczas nauki w
tej klasie uczeñ uzyskuje kompleksow± wiedzê z zakresu przedmiotów
przyrodniczych, wzbogacon± o naukê jêzyka angielskiego, który jest jêzykiem
niezbêdnym do studiowania i
pracy w wiekszo¶ci krajów ¶wiata.
Tradycj± liceum s± coroczne wyprawy do W³och, Czarnogóry, Czech. Podczas wymian i wycieczek m³odzie¿ nie
tylko spêdza mi³o czas, lecz tak¿e zwiedza interesuj±ce miejsca, nawi±zuje nowe kontakty oraz doskonali znajomo¶æ
jêzyków obcych. Europa stoi przed nami otworem. Relacje z wyjazdów znajdziesz na stronie D³ugosza.
W nauce
przedmiotów wiod±cych k³adzie siê nacisk na relacje cz³owiek-¶rodowisko
naturalne oraz na
problemy zdrowia cz³owieka.
Klasa ta
przygotowuje do studiów na kierunkach: biologia, chemia, geografia, geologia,
ochrona
¶rodowiska, turystyka, rekreacja, ratownictwo
medyczne, us³ugi kosmetycznePo maturze mo¿esz rozwijaæ tak¿e
swoje
zainteresowania na Akademii Medycznej czy np. Weterynarii.

Szko³a wspó³pracuje z wy¿szymi uczelniami. W praktyce cykliczne zajêcia w formie wyk³adów lub æwiczeñ odbywaj±
siê u nas w szkole lub na Akademii Medycznej, ¦l±skim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie ¦l±skim.
Proponowane przedmioty
rozszerzone:

chemia

biologia

geografia

jêzyk angielski

jêzyk w³oski lub niemiecki/rosyjski

fizyka

matematyka

S± to TYLKO proponowane przedmioty rozszerzone, poniewa¿ uczniowie maj± mo¿liwo¶æ wyboru rozszerzeñ ze
wszystkich przedmiotów maturalnych - czyli takich, z których mo¿na zdawaæ maturê. Wyboru dokonamy pod koniec
pierwszej klasy.
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Termin

Wydarzenie

od
19 maja
do 19 czerwca 2017r.

Je¿eli VILO jest szko³± pierwszego wyboru, celem weryfikacji,
nale¿y z³o¿yæ podanie
wydrukowane z systemu

od 23 czerwca do
27 czerwca
2017r.

Dostarczenie kopii ¶wiadectw ukoñczenia gimnazjum wraz z za¶wiadczeniem
o szczegó³owych wynikach egzaminu oraz inne za¶wiadczenia o dokonaniach

7
lipca 2017r.

Og³oszenie list zakwalifikowanych kandydatów z podzia³em na oddzia³y oraz kandydatów niezakwalifikowanych

od
7 do 13 lipca 2017r.

Potwierdzenie
woli uczêszczania poprzez
dostarczenie orygina³u
¶wiadectwa
ukoñczenia gimnazjum i orygina³u za¶wiadczenia o szczegó³owych
http://www.dlugosz.katowice.pl
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wynikach
egzaminu gimnazjalnego

14 lipca 2017r.

Podanie do publicznej wiadomo¶ci listy kandydatów przyjêtych
i nieprzyjêtych do szko³y

od 15 lipca do 31 sierpnia
2017r.

Rekrutacja uzupe³niaj±ca.
Sk³adanie orygina³ów dokumentów do oddzia³ów, które dysponuj±
wolnymi
miejscami
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