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Kierunki kształcenia:
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika jest szkołą ogólnokształcącą
przygotowującą do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach
w kraju i za granicą.
• Klasa 1A ( społeczno- prawna )
Przedmioty obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski,
wiedza o społeczeństwie
Wybierz ten profil jeśli planujesz studia na kierunkach: prawo, politologia, historia, polityka
społeczna, praca socjalna, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo
narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia itp.
W tej klasie realizujemy:
• autorski program zajęć dziennikarskich
• zajęcia w sądzie, banku i urzędach

• Klasa 1B ( biologiczno-chemiczna )
Przedmioty obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język
angielski
Wybierz ten profil jeśli planujesz studia na uczelniach medycznych lub technicznych:
medycyna, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia,
dietetyka, medycyna, farmacja, kosmetologia, chemia kosmetyczna, biotechnologia,
biochemia, biologia, chemia, psychologia, ochrona środowiska, biologia, chemia, technologia
chemiczna, technologia żywności, chemia kosmetyczna, chemia żywności, analityka
chemiczna, inżynieria środowiskowa itp.

W tej klasie realizujemy:
• autorski program zajęć rozwijających z dietetyki, który łączy w ciekawy sposób
zagadnienia z przedmiotów przyrodniczych
•

szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

• Klasa 1C ( humanistyczno- lingwistyczna )
Przedmioty obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język
angielski
Wybierz ten profil jeśli planujesz studiować: filologię polską i inne, dziennikarstwo,
reżyserię filmową i telewizyjną, scenariopisarstwo, aktorstwo, historię, archeologię, filozofię,
teologię, bibliotekoznawstwo, socjologię, europeistykę, pedagogikę, logopedię,
kulturoznawstwo, etnologię i antropologię.
W tej klasie realizujemy:
• Projekt Filmoteka Narodowa, w ramach którego uczniowie biorą udział w warsztatach
filmowych
• autorski program zajęć teatralnych lub dziennikarskich

• Klasa 1D ( matematyczno-fizyczna )
Przedmioty obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język
angielski

Wybierz ten profil jeśli planujesz studiować: na kierunkach politechnicznych (np.:
informatyka, budownictwo, mechatronika, fizyka techniczna, energetyka, edukacja
techniczno – informatyczna itp.), ekonomii, logistyce, zarządzaniu itp.

W tej klasie realizujemy:
• Zajęcia z grafiki komputerowej
• Interaktywna matematyka- zajęcia rozwijające

Atuty szkoły:
Szkoła z tradycjami:
•

•

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie istnieje już przeszło 70 lat!
Jesteśmy placówką, w której tradycja idzie w parze z nowoczesnością, a niepowtarzalną
atmosferę naszej szkoły tworzą ludzie oraz neoklasycystyczny budynek,
to miejsce, w którym uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę oraz znajduje zrozumienie i
wsparcie dla swoich pasji i zainteresowań. Wśród naszych absolwentów są lekarze, prawnicy,
dziennikarze, reżyserzy, śpiewacy operowi i piosenkarze, lokalni działacze społeczni i politycy
– dołącz do tego grona!

Lokalizacja:
• szkoła znajduje się w centrum miasta,
• w pobliżu znajduje się dworzec PKP i PKS
• uczniowie spoza powiatu wołowskiego mogą skorzystać z zakwaterowania w Bursie szkolnej
przy ul. T. Kościuszki.
Ludzie:
•
•

•

nauczyciele – kreatywni, doskonale wykształceni, otwarci na nowe wyzwania i wymagający
uczniowie:
- utalentowani i pełni pasji, stypendyści Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty Powiatu
Wołowskiego; laureaci konkursów, olimpiad przedmiotowych oraz zawodów sportowych
- empatyczni, działając w Szkolnym Kole Wolontariatu niosą pomoc potrzebującym oraz biorą
udziału w licznych akcjach charytatywnych; oddają krew w Akcji Honorowego Krwiodawstwa
organizowanej na terenie naszej szkoły,
- społecznie zaangażowani: działają w Samorządzie Uczniowskim i Młodzieżowej Radzie
Powiatu, mają realny wpływ na życie szkoły
pedagog – empatyczny i profesjonalny organizuje atrakcyjne działania profilaktyczne i
edukacyjne (program Ortograffiti)

Nauka:
• wysoki poziom zdawalności egzaminu maturalnego,
• aktywne i kreatywne metody nauczania
• realizacja programów nauczania z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
• nauka czterech języków obcych: j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego,
j. rosyjskiego
• autorskie programy zajęć rozwijających
• wycieczki edukacyjne
• udział w wykładach i konferencjach naukowych organizowanych przez uczenie wyższe
• certyfikaty i zaświadczenia uczestnictwa w różnych formach zajęć organizowanych przez
szkołę,
• udział w projektach unijnych, dzięki którym uczniowie mogą brać udział w dodatkowych
zajęciach z wybranych przedmiotów,
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie, filmowe, psychologiczne, Dyskusyjny Klub
Książki KOP{ERNICK
• nauczyciele posiadający kwalifikacje z doradztwa zawodowego służą pomocą w planowaniu
dalszej drogi edukacyjno-zawodowej,

Baza dydaktyczna:
•
•
•
•
•
•
•

sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt: komputery, sprzęt audiowizualny, rzutniki
multimedialne, ekrany multimedialne,
w pełni wyposażona pracownia biologiczno- chemiczną, co zapewnia wysoki poziom
przygotowania do egzaminu maturalnego i pozwala uczniom na łączenie teorii z praktyką.
nowoczesna pracownię komputerowa oraz stałe łącze internetowe,
nowoczesne boisko sportowe, sala gimnastyczna
aulę szkolna wyposażoną w scenę artystyczną z zapleczem: sprzęt nagłaśniający,
multimedialny i profesjonale oświetlenie sceny
klub uczniowski „Hades”,
biblioteka szkolna z szerokim wyborem lektur i nowości wydawniczych, czasopism, płyt DVD, z
dostępem do Internetu i możliwością korzystania z multimediów,

