
OFERTA EDUKACYJNA 

W roku szkolnym 2019/2020 I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku 
proponuje naukę w: 
 
3-LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM (po gimnazjum) w następujących klasach: 

1. klasa matematyczno-inżynierska (z rozszerzonym programem matematyki, fizyki lub 

geografii i przedmiotami uzupełniającymi: programowanie i rysunek techniczny lub 

ekonomia w praktyce) – przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: 

kierunkach politechnicznych, ekonomii, matematyce, fizyce. Patronat nad klasą objęła 

Politechnika Koszalińska, uczniowie biorą udział w wykładach i warsztatach 

prowadzonych przez pracowników uczelni; 

2. klasa lingwistyczna (z rozszerzonym programem języka angielskiego albo 

niemieckiego, języka polskiego, geografii lub WOS-u) – przygotowuje do podjęcia 

studiów wyższych m.in. na: filologii polskiej, filologii angielskiej, filologii germańskiej 

oraz innych kierunkach filologicznych, historii, psychologii, socjologii i europeistyce; 

3. klasa społeczno-prawna (z rozszerzonym programem języka polskiego, historii, WOS 

i przedmiotem uzupełniającym – podstawy dziennikarstwa albo język łaciński w prawie) 

– przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: prawie, politologii, psychologii, 

socjologii, dziennikarstwie i filozofii; 

4. klasa medyczna (z rozszerzonym programem biologii, chemii i przedmiotem 

uzupełniającym: fizjologia człowieka z elementami anatomii) – przygotowuje do podjęcia 

studiów wyższych m.in. na: medycynie, stomatologii, farmacji, weterynarii, 

biotechnologii, fizjoterapii, psychologii; 

5. klasa biologiczno-chemiczna (z rozszerzonym programem biologii, chemii  

i przedmiotem uzupełniającym – fizjologia człowieka z elementami anatomii) – 

przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: uczelniach medycznych  

i rolniczych, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, psychologii. 

 

 

 



4-LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM (po szkole podstawowej) w następujących 
klasach: 

1. klasa matematyczno-inżynierska (z rozszerzonym programem matematyki, fizyki  

i informatyki) – przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: kierunkach 

politechnicznych, ekonomii, matematyce, fizyce. Patronat nad klasą objęła Politechnika 

Koszalińska, uczniowie biorą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez 

pracowników uczelni; 

2. klasa lingwistyczna (z rozszerzonym programem języka angielskiego lub 

niemieckiego, języka polskiego, geografii) – przygotowuje do podjęcia studiów 

wyższych m.in. na: filologii polskiej, filologii angielskiej, filologii germańskiej oraz innych 

kierunkach filologicznych, historii, psychologii, socjologii i europeistyce; 

3. klasa humanistyczna (z rozszerzonym programem języka polskiego, historii) – 

przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: prawie, politologii, psychologii, 

socjologii, dziennikarstwie i filozofii; 

4. klasa medyczna (z rozszerzonym programem biologii, chemii i przedmiotem 

uzupełniającym: fizjologia człowieka) – przygotowuje do podjęcia studiów wyższych 

m.in. na: medycynie, stomatologii, farmacji, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, 

psychologii; 

5. klasa biologiczno-chemiczna (z rozszerzonym programem biologii, chemii) – 

przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: uczelniach medycznych  

i rolniczych, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, psychologii. 

 


