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Rekrutacja do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni
na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów szkoły podstawowej
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medyczne”

Przedmioty punktowane
ze świadectwa

Realizowana
innowacja
pedagogiczna

W Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje nauka dwóch języków obcych. Uczniowie
kontynuują na poziomie zaawansowanym naukę języka obcego nauczanego w szkole
podstawowej lub języka obcego, którego uczyli się poza szkołą (np. prywatnie) i spełniają
wymagania programowe obowiązujące w szkole podstawowej. W szkole nauczane są
następujące języki obce: język angielski, język niemiecki, język francuski. Przedmioty
wybrane do nauczania na poziomie rozszerzonym są wymagane przy rekrutacji na dane kierunki
wyższych uczelni.

II Liceum Ogólnokształcące prowadzi pełne kształcenie w zakresie przedmiotów
ogólnokształcących, zgodnie z obowiązującą podstawą programową i ramowymi planami
nauczania. W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy absolwentom szkoły podstawowej
naukę w następujących klasach:
- klasa licealna z innowacją o profilu wojskowym,
- klasa licealna z innowacją o profilu ratownictwo medyczne.
Klasa licealna z innowacją o profilu wojskowym
Klasę wojskową proponujemy zarówno dziewczętom, jak i chłopcom. Uczniowie, którzy
wybiorą ten kierunek edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej będą mogli
w przyszłości pracować w służbach mundurowych. Otrzymane świadectwo dojrzałości będzie
przepustką na wszystkie rodzaje uczelni, zarówno resortowych, jak i cywilnych. Uczniowie
tej klasy realizują podstawę programową i plany nauczania obowiązujące w liceum
ogólnokształcącym, a liczba godzin z przedmiotów ogólnokształcących jest taka sama jak
w innych klasach liceum. Dodatkowo oferta wzbogacona jest o cykl szkoleń w trakcie:
zajęć szkoleniowych, wycieczek, poligonów, zajęć sportowo-obronnych, ćwiczeń
terenowych, obozów i sprawdzianów kondycyjnych. W klasie o profilu wojskowym
w zakresie rozszerzonym nauczane będą następujące przedmioty: język polski, historia,
język obcy.
Klasa licealna z innowacją o profilu ratownictwo medyczne
To specjalna oferta dla wszystkich dziewcząt i chłopców, którzy chcieliby w przyszłości
podjąć pracę w zawodzie ratownik medyczny. Uczniowie tej klasy realizują podstawę
programową i plany nauczania obowiązujące w liceum ogólnokształcącym, a liczba godzin
z przedmiotów ogólnokształcących jest taka sama jak w innych klasach liceum. Uczniowie
będą poznawać specyfikę pracy ratownika medycznego podczas zajęć z podstaw ratownictwa
prowadzonych nie tylko w szkole, ale także poza szkołą, m.in. w Zakładzie Ratownictwa
i Medycyny Katastrof na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Zdobyta wiedza i umiejętności będą
przepustką na uczelnie o profilu ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, medycyny,
farmacji, rehabilitacji i innych służb ratowniczych. W klasie tej w zakresie rozszerzonym
nauczane będą następujące przedmioty: biologia, chemia, język obcy.

