I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W ŻYWCU

INFORMATOR
DLA KANDYDATÓW
NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ZOSTAŃCIE LICEALISTAMI
ŻYWIECKIEGO KOPERNIKA!

NAM WARTO ZAUFAĆ!

I Liceum Ogólnokształcące
to pierwsza i najstarsza na terenie Żywca szkoła tego typu.
Zapoczątkowała swoją działalność w 1904r. W 1911r. szkołę przeniesiono do nowego budynku,
gdzie funkcjonuje do chwili obecnej.

We wrześniu 2004 roku świętowaliśmy piękny Jubileusz
100-lecia istnienia.

Szkoła ma już 109 lat !
Jest stara, wypełniona tradycją pokoleń dawnych uczniów i profesorów,
równocześnie ciągle młoda, nowoczesna w myśleniu i sposobie kształcenia
młodzieży, otwarta na świat i ludzi.
Tych wartości strzegą i propagują je uczący tu nauczyciele.
Wspiera ich w tym prężnie działające Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, które stara się na bieżąco wspomagać działania liceum.
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W roku szkolnym 2013/2014 w 30 oddziałach zorganizowanych na 3 poziomach nauczania
uczyć się będzie około 900 uczniów.
Nasze liceum za główny cel stawia sobie kształcenie oraz wychowanie młodzieży, przygotowujące
ją do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie. Wykwalifikowani nauczyciele służący fachową wiedzą
merytoryczną i umiejętnościami pedagogicznymi pomagają uczniom w rozszerzaniu ich wiedzy i umiejętności,
stwarzają dobre warunki rozwoju osobowości wychowanków oraz ich postaw obywatelskich. Staramy się
rozwijać pasje i zainteresowania naszych uczniów, inspirować licealistów do podejmowania zadań i kreatywnego
ich rozwiązywania. Od wielu lat dowodem dobrej jakości pracy I LO im. M. Kopernika są przede wszystkim
rokrocznie wysokie wyniki matury zewnętrznej i nasze osiągnięcia, w tym m.in. liczne sukcesy w olimpiadach
oraz konkursach przedmiotowych i innych najwyższego szczebla (np. w 2010r. laureat Olimpiady Wiedzy
o Unii Europejskiej i finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, I miejsce uczennicy
w prestiżowym XIV Konkursie „Historia Bliska” Ośrodka KARTA „Piętno II wojny – los i pamięć”, I miejsce
w VII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, w 2012r. finalista
i laureat olimpiady „Losy żołnierza. Dzieje oręża polskiego”, finaliści Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego oraz Olimpiady Języka Rosyjskiego, laureaci olimpiady „O diamentowy indeks AGH”, laureaci
Śląskiego Konkursu Matematycznego, finaliści konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”).
Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną. Dysponujemy czterema pracowniami komputerowymi, połączonymi
w sieć lokalną, wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt; 68 komputerów ma stały dostęp do sieci internet. Mamy
skomputeryzowaną bibliotekę, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: biologiczną, chemiczną, fizyczną,
geograficzną, historyczną, języków obcych, polonistyczną, WF (2 sale gimnastyczne, sala do zajęć rytm-muzykataniec, siłownia). Pracownia biologiczna, chemiczna i fizyczna oraz jedna z sal do nauki języka angielskiego
zostały wyposażone w tablice interaktywne, inne sale – w rzutniki multimedialne. W roku szkolnym 2007/08
rozpoczęło działalność Szkolne Obserwatorium Astronomiczne, które umożliwia obserwacje Słońca, Księżyca
i planet oraz aktywne uczestnictwo liceum w wydarzeniach związanych z tą dziedziną wiedzy. Tym samym
rozszerza ofertę edukacyjną przede wszystkim dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi.
Prowadzimy klasy objęte patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego. Dla naszych
licealistów organizujemy sponsorowane obozy naukowe matematyczno-językowe w schronisku na Rysiance,
cieszące się wielkim uznaniem młodzieży oraz jej rodziców. W szkole działają koła przedmiotowe.
Potrafimy przybliżać uczniom Europę i możliwości korzystania z programów edukacyjnych UE.
Odbywa się wymiana uczniowska naszych licealistów z rówieśnikami z Unterhaching (Niemcy). W ramach
Programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS w latach 2010-2011 zrealizowaliśmy wspólny
projekt ze szkołami w Turcji, Austrii, Belgii, we Włoszech i na Węgrzech. Z inną grupą krajów partnerskich
przygotowujemy kolejny projekt na lata 2014 -2015. W programach unijnych licznie biorą udział nauczyciele
naszego liceum (wizyty przygotowawcze, wizyty studyjne, kursy językowo-metodyczne, job shadowing,
konferencje), wymieniając doświadczenia z nauczycielami innych państw unijnych. Obecnie w nauczaniu
języka angielskiego podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych pomaga asystent językowy z Australii, dzięki czemu
uczniowie w ciekawy sposób doskonalą umiejętności komunikacyjne. Gościliśmy uczniów z Europy (Niemcy)
oraz z Ameryki Północnej (USA) i Południowej (Brazylia) kontynuujących naukę licealną w programach
międzynarodowych. Jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia i wyzwania.
W I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika aktywnie pracuje Samorząd Uczniowski, bardzo
efektywnie działają Szkolny Klub Europejski, Szkolne Koło Astronomiczne, Koło Turystyki Górskiej
i Krajoznawstwa Kangchendzonga, Szkolny Klub Szachowy, Klub Tenisa Stołowego. Młodzież w formie
wolontariatu współpracuje z Powiatowym Domem Dziecka w Żywcu i uczestniczy w licznych akcjach
charytatywnych. Licealiści regularnie wydają gazetę szkolną „GłosKa”. Uczniowie przygotowują ciekawe
imprezy, np. Dzień Liczby , Święto Muzyki, Dzień Chemii, Dzień Francuski, Święto Poezji Europejskiej, Dzień
Ziemi i inne. Odbywają się w szkole spotkania z ciekawymi ludźmi (np. „Żywa Biblioteka”), gościmy tu
interesujące wystawy.
W szkole prowadzimy dziennik elektroniczny, dzięki czemu rodzice uczniów na bieżąco mają wgląd
w oceny i frekwencję swojego dziecka, możliwość komunikacji z wychowawcą i innymi nauczycielami
za pomocą poczty wewnętrznej dziennika, uzyskiwanie informacji o zapowiedzianych sprawdzianach i innych
wydarzeniach klasowych .
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ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W ŻYWCU
Podstawa prawna
Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie
terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty
zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na
podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2013/2014.

Na podstawie § 23 pkt.: 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

O PRZYJĘCIU KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŻYWCU
DECYDUJĄ KRYTERIA UWZGLĘDNIAJĄCE:
1.

Ocenę z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których
oceny będą przeliczane na punkty:
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2.

Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
a zwłaszcza:
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b) uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty,
c) inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne
lub zespołowe) lub w innych konkursach, co najmniej na szczeblu powiatowym,
d) stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza.
3.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka rosyjskiego,
historii, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, wiedzy o społeczeństwie), laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach,
wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych
w poprzednich punktach.

4.

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie
świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego
w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału
w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

5.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów
do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

WSZELKIE INFORMACJE
NA TEMAT REKRUTACJI

dostępne są:
w sekretariacie szkoły,
telefonicznie: 33 8612113, 33 4754644,
i w internecie
www.lo-zywiec.pl

Zgodnie z obowiązująca reformą edukacji:
•

Wszystkie przedmioty w kl. I realizowane są na poziomie podstawowym (z wyjątkiem języka
polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i wychowania fizycznego).

•

Język polski, język obcy nowożytny, matematyka mogą być realizowane w kl. I – III na poziomie rozszerzonym równolegle z poziomem podstawowym – w zależności od wybranej klasy.

•

W zakresie rozszerzonym od kl. II realizuje się przedmioty historia, wiedza o społeczeństwie,
geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka (po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym) – w zależności od wybranej klasy.
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KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKOŁY
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY
UZYSKANE W GIMNAZJUM I SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
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W roku szkolnym 2013/2014
szkoła planuje utworzyć

10 ODDZIAŁÓW KLAS I
Klasa A – matematyczno-przyrodnicza
przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia
•
•
•
•

lekcje chemii i biologii prowadzone z częstym wykorzystaniem tablic interaktywnych i metod
doświadczalnych,
klasa umożliwia dalszy rozwój zainteresowań matematycznych, biologicznych i chemicznych,
atuty klasy: zajęcia laboratoryjne z chemii w Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz na Wydziale
Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
przygotowuje licealistów do podjęcia studiów na kierunkach: matematyka, biologia, chemia,
medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, rehabilitacja,
biotechnologia, kosmetologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne i innych w zakresie nauk
przyrodniczych.
Klasa B – uniwersytecka matematyczna
przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski, do wyboru: fizyka lub geografia

•
•
•
•

objęta patronatem naukowym Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
dodatkowy przedmiot w klasie: Seminarium z rozwiązywania zadań matematycznych - zajęcia
edukacyjne z matematyki z regularnym udziałem pracowników naukowych Instytutu
Matematyki UŚ, prowadzone w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
w programie cyklu kształcenia klasy ciekawa forma uczenia się i nauczania: kilkudniowy
sponsorowany naukowy obóz matematyczno–językowy,
przygotowuje licealistów do podjęcia studiów np. na uniwersyteckich kierunkach
matematycznych, politechnicznych, ekonomicznych i innych.
Klasa C, D – biologiczno-medyczna – dwie klasy
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski

•

•

atuty klasy: zajęcia laboratoryjne z chemii w Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz na Wydziale
Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, możliwość konfrontacji planów dalszego
kształcenia uczniów i wyboru kierunków studiów z rzeczywistymi predyspozycjami zawodowymi
licealistów – uczestnictwo młodzieży w specjalistycznych wykładach dotyczących ciekawych
problemów medycznych oraz bezpośredni udział w zabiegach operacyjnych w krakowskich
lub śląskich szpitalach klinicznych,
przygotowuje licealistów do podjęcia studiów na kierunkach: biologia, chemia, medycyna,
stomatologia, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, rehabilitacja, biotechnologia,
kosmetologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, innych medycznych, farmaceutycznych
i przyrodniczych.
Klasa E – humanistyczno-filmowa
przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski

•
•
•
•

prowadzony przedmiot uzupełniający – edukacja filmowa,
klasa proponowana dla uczniów zainteresowanych kulturą i pragnących rozumieć jej najnowsze
zjawiska,
atuty klasy: systematyczne uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych,
seansach i warsztatach filmowych, seminarium z literatury,
przygotowuje licealistów do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych: filologicznych,
kulturoznawczych, filmoznawczych i pokrewnych.
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Klasa F – humanistyczno-prawna
przedmioty rozszerzone: historia, WOS, j. angielski
•
•
•

prowadzony przedmiot uzupełniający - edukacja prawna,
atuty klasy: uczestnictwo w spotkaniach z osobami zawodowo związanymi z prawem,
możliwość obserwacji pracy np. sądu oraz innych instytucji państwowych, samorządowych
i społecznych,
przygotowuje licealistów do podjęcia studiów na wydziałach prawa, administracji, nauk
politycznych, historii, socjologii, europeistyki, pedagogiki oraz na pokrewnych kierunkach
humanistycznych.
Klasa G – ogólna
przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, do wyboru: biologia lub geografia

•
•
•

rozwija praktyczne umiejętności językowe uczniów i dostarcza im teoretycznej wiedzy językowej,
wybór tej klasy ułatwia uczniom uczestnictwo w wymianach językowych,
przygotowuje licealistów do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych i przyrodniczych.
Klasa H – dziennikarsko-medialna
przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, do wyboru: geografia lub historia

•
•
•
•
•

prowadzony przedmiot uzupełniający – edukacja filmowa (formy dokumentalne),
proponowana dla uczniów zainteresowanych tendencjami rozwojowymi współczesnych mediów
i ich rolą w społeczeństwie oraz procesami życia politycznego, społecznego i kulturalnego kraju
i świata,
atut klasy – warsztaty dziennikarskie z udziałem zawodowych dziennikarzy,
dostarcza wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dotyczących komunikacji społecznej
i specyfiki mediów,
przygotowuje licealistów do podjęcia studiów na wydziałach dziennikarskich i komunikacji
społecznej, nauk politycznych oraz na innych kierunkach humanistycznych.
Klasa J – matematyczno-informatyczna
przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, j. angielski, do wyboru: fizyka lub chemia

•
•
•

doskonali umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych,
zajęcia z informatyki obejmują m.in. takie zagadnienia jak: sieci komputerowe, system
operacyjny Linux, projektowanie stron internetowych, grafika komputerowa i multimedialna,
zarządzanie relacyjnymi bazami danych, algorytmika i programowanie,
przygotowuje licealistów do podjęcia studiów z dziedziny nauk ścisłych, głównie na kierunkach
informatycznych np. na politechnikach, uniwersytetach i innych uczelniach technicznych.
Klasa K – ekonomiczno-menadżerska
przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski

•
•
•
•

prowadzony przedmiot uzupełniający – ekonomia w praktyce,
kładzie nacisk na rozwój osobowości, kreatywności i przedsiębiorczości młodzieży,
uczy, jak przygotować przedsięwzięcie o charakterze ekonomicznym: od pomysłu, przez planowanie,
realizację aż do analizy efektów,
przygotowuje licealistów do podjęcia studiów w zakresie nauk ścisłych i ekonomicznych.
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WE WSZYSTKICH ODDZIAŁACH PIERWSZYM
JĘZYKIEM OBCYM BĘDZIE JĘZYK ANGIELSKI, DRUGIM
JĘZYKIEM OBCYM BĘDZIE DO WYBORU: J. NIEMIECKI,
J. FRANCUSKI, J. ROSYJSKI, J. HISZPAŃSKI
Wyboru drugiego języka obcego dokonuje kandydat w deklaracji pobranej
ze strony internetowej szkoły (www.lo-zywiec.pl)
W miarę możliwości organizacyjnych Dyrekcja umożliwi uczniowi
naukę drugiego języka obcego wskazanego w 1 preferencji.
Jednocześnie (w razie trudności organizacyjnych) zastrzega sobie
możliwość przydzielenia uczniowi języka obcego z 2 preferencji.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH
REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ DO SZKOŁY

Opracowanie: Aleksandra Bury, Piotr Włodarczyk
Foto: Juliusz Maszloch
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DZIEŃ CHEMII

WYPRAWA NA SZCZYT

„ŻYWA BIBLIOTEKA”

OBÓZ NAUKOWY

ŚWIĘTO MUZYKI

