III LO w Suwałkach w roku szkolnym 2021/2022 proponuje 5 klas

ROZSZERZENIA
(języki obce)

Nauka w tej klasie umożliwi poznanie rozbudowanych zagadnień z zakresu matematyki, fizyki oraz informatyki, a zatem
solidne przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Uczniom zainteresowanym rozwijaniem swoich kompetencji
informatycznych zaproponujemy dodatkowo udział w Lokalnej Akademii Sieciowej firmy Cisco, w ramach której będą mogli przystąpić do kursów obejmujących
podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych oraz systemu Linux. Dodatkową ofertą edukacyjną jest tworzenie stron www oraz grafika
2D i 3D. Nauka w tej klasie ułatwi absolwentom kontynuację kształcenia na wielu kierunkach studiów między innymi: automatyka i robotyka, elektronika,
telekomunikacja, architektura i urbanistyka, budownictwo, matematyka, fizyka, informatyka, grafika komputerowa, inżynieria mechatroniczna, mechanika i
budowa maszyn, energetyka, lotnictwo i kosmonautyka, finanse, bankowość

matematyka, fizyka,
informatyka
(j. angielski, j. niemiecki)

A - politechniczna

B - medyczna

Oprócz zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkole uczniowie danej klasy uczestniczą w zajęciach praktycznych
w Laboratorium Symulacji Medycznych, w zajęciach laboratoryjno-terenowych w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN-u, poszerzają swoją wiedzę cyklicznie
przygotowując seminaria naukowe o ciekawej tematyce. Dodatkową ofertą edukacyjną jest pierwsza pomoc przedmedyczna oraz seminaria naukowe.
Podstawowym celem tego profilu jest bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych z przedmiotów kierunkowych, co zwiększa ich szanse na
podjęcie wymarzonych kierunków studiów, takich jak np. medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, ratownictwo
medyczne, biotechnologia, technologia medyczna, inżynieria medyczna, weterynaria, psychologia, ochrona środowiska, chemia kryminalistyczna, chemia
przemysłowa, dietetyka, kosmetologia, architektura krajobrazu, chemia, biologia.

C - lingwistyczna - dwujęzyczna

Udział w projektach międzynarodowych (eTwinning/Erasmus+) pozwoli rozwinąć niezbędną
w dzisiejszym świecie kreatywność, a ramach współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu będziesz miał
możliwość udziału w zajęciach-warsztatach. Zajęcia z native speakerem poszerzają ofertę edukacyjną tej klasy. Uczniowie mają możliwość przystąpienia do
matury dwujęzycznej, mogą studiować na kierunkach lingwistycznych oraz wybrać kierunki, na których wymagany jest egzamin maturalny z geografii lub języka
polskiego, np. archeologię, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe i wiele innych.

D - humanistyczna

Uczniowie realizujący naukę przedmiotów humanistycznych pogłębiają wiedzę kierunkową, biorąc udział w zajęciach
teatralnych, wykładach i warsztatach ze specjalistami, projektach czytelniczych i edukacyjnych. Oferta klasy humanistycznej jest skierowana również do uczniów
pragnących rozwijać umiejętności językowe i pogłębiać wiedzę na temat szeroko pojętej kultury anglojęzycznej i francuskojęzycznej. Dla zainteresowanych
uczniów oferuje się udział w Akademii Humanisty. Podczas czteroletniej nauki uczeń tej klasy zdobędzie szeroką wiedzę, która pozwoli studiowanie na kierunkach:
prawniczych, filologicznych, historycznych, dziennikarskich, politologicznych, społecznych, filozoficznych, kulturoznawczych, filmoznawczych, psychologicznych.

E - menadżerska

Oprócz normalnych lekcji, będzie można wziąć udział w wyjazdach terenowych w góry, zajęciach w okolicach Suwałk, rajdach
rowerowych, spływach kajakowych, wycieczkach krajowych i międzynarodowych. Stworzona będzie także możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych
przez wykładowców w języku polskim, ale również angielskim czy rosyjskim. Po ukończeniu nauki w tym profilu, można podjąć studia na takich kierunkach jak:
ekonomia, zarządzanie, prawo, turystyka, geologia, ekologia, geografia, archeologia, bezpieczeństwo narodowe, biofizyka, inżynieria środowiska, stosunki
międzynarodowe czy dziennikarstwo, filologia i komunikacja społeczna. Można także podjąć studia politechniczne na kierunkach ekoenergetyka, mechatronika
oraz nawigacja morska i zarządzanie portami morskimi czy logistyka.

Zalety naszej szkoły: centrum miasta, matura na medal, pedagog i doradca zawodowy, zajęcia pozalekcyjne,
sala fitness i siłownia, projekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne, imprezy cykliczne, wyjazdy zagraniczne, współpraca z uczelniami.

biologia, chemia,
matematyka
(j. angielski, j. niemiecki)

j. angielski, j. polski,
geografia
(j. angielski, j. hiszpański)

j. polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
(j. angielski, j. francuski)

geografia, matematyka,
j. angielski
(j. angielski, j. rosyjski)

Dotyczy
kandydatów do klas

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającym spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny
wynik sprawdzianu kompetencji językowych
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach
egzaminu ósmoklasisty
Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
poświadczanych w oświadczeniach
Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych kandydatów
nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole
1

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1A - politechniczna
1B - medyczna
1D - humanistyczna
1E - menadżerska

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00
od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00

1C – lingwistyczna
(dwujęzyczna)

od 17 maja 2021 r.
do 31 maja 2021 r.
do godz. 15.00
7 czerwca 2021 r. godz. 10.00
II termin1
28 czerwca 2021 r. godz. 10.00
do 17 czerwca 2021 r.
II termin: do 9 lipca 2021 r.

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do
oddziału dwujęzycznego
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
(oddział dwujęzyczny)

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

9 sierpnia 2021 r.
godz. 10.00
do 13 sierpnia 2021 r.

Wszystkie klasy

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

----------------------------

Wszystkie klasy

do 14 lipca 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

Wszystkie klasy

do 21 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

Wszystkie klasy

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r. do godz.
15.00

od 17 sierpnia 2021 r.
do 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00

Wszystkie klasy

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

2 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

Wszystkie klasy

----------------------------

Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie

Zapraszamy

Czas należy do nas

WYMAGANE DOKUMENTY:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
- 2 zdjęcia* (format jak do dowodu osobistego),
- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
- wniosek o przyjęcie do Liceum należy wydrukować i złożyć
w szkole, którą wybrano w pierwszej kolejności.
Uwaga!:Szkoła oferuje pomoc w wypełnianiu wniosków.
* (zdjęcia przyjmowane będą z oryginałami dokumentów)
Zapraszamy do wypełnienia wniosku elektronicznie

4-letnie liceum
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