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Załącznik nr 3  

do Regulaminu Rekrutacji  w LO Sierpc 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym  

im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu  

proponujemy następujące klasy pierwsze z przedmiotami rozszerzonymi: 

 

 

Klasa A Humanistyczno-prawna 

Przedmioty rozszerzone Język polski, historia oraz wiedza o społeczeństwie lub 

język angielski* 

Język obcy Język angielski 

Drugi język  Język niemiecki lub język francuski lub język rosyjski** 

Przedmioty punktowane Język polski, matematyka, język obcy oraz historia lub 

wiedza o społeczeństwie 

Zajęcia dodatkowe Warsztaty polonistyczne, historyczne, prawne, 

dziennikarskie; Koło Teatralne 

 

Zapraszamy uczniów zamierzających w przyszłości: 

 kontynuować naukę na kierunkach studiów: prawo, politologia, historia, 

polityka społeczna, dziennikarstwo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, 

stosunki międzynarodowe, socjologia, dyplomacja, kryminologia, filologia 

polska, logopedia, informacja naukowa i bibliotekarstwo, zarządzanie 

dziedzictwem kulturowym, pedagogika, psychologia i inne; 

 pracować jako: rzecznik prasowy, dziennikarz, krytyk literacki, adwokat, 

notariusz, prokurator, doradca polityczny, sędzia, pedagog, psycholog, 

kryminolog, logopeda i inne. 

 

 

Klasa B Politechniczna 

Przedmioty rozszerzone Matematyka, fizyka oraz język angielski lub 

informatyka* 

Język obcy Język angielski 

Drugi język  Język niemiecki lub język francuski lub język rosyjski** 
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Przedmioty punktowane Język polski, matematyka, język obcy oraz fizyka lub 

informatyka 

Zajęcia dodatkowe Koło matematyczne, fizyczne, informatyczne lub 

językowe; robotyka 

 

Zapraszamy uczniów zamierzających w przyszłości: 

 kontynuować naukę na kierunkach studiów: architektura, elektromechanika, 

informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika, energetyka, grafika 

komputerowa, elektronika i telekomunikacja, budownictwo, ekonomia, 

marketing, logistyka, matematyka, fizyka i inne; 

 pracować jako: architekt, grafik, informatyk, elektromechanik, inżynier 

środowiska, administrator sieci, matematyk, fizyk i inne. 

 

 

Klasa C 
Biotechnologiczno-medyczna  

z elementami ratownictwa medycznego 

Przedmioty rozszerzone Biologia, chemia oraz matematyka lub język angielski* 

Język obcy Język angielski 

Drugi język  Język niemiecki lub język francuski lub język rosyjski** 

Przedmioty punktowane Język polski, matematyka, język obcy oraz biologia lub 

chemia 

Zajęcia dodatkowe Warsztaty biologiczne, zajęcia laboratoryjne z chemii, 

Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło LOP, certyfikowany 

kurs pierwszej pomocy 

 

Zapraszamy uczniów zamierzających w przyszłości: 

 kontynuować naukę na kierunkach studiów: medycyna, analityka medyczna, 

ratownictwo medyczne, farmacja, dietetyka, fizjoterapia, biotechnologia, 

inżynieria biomedyczna, ochrona środowiska, kosmetologia, pielęgniarstwo, 

położnictwo, weterynaria, biologia sądowa, psychologia, chemia, biologia i inne; 

 pracować jako: lekarz, ratownik medyczny, stomatolog, pielęgniarka, 

kosmetolog, analityk w laboratoriach chemicznych badawczych, medycznych, 

sądowych i kryminologicznych oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych, 

farmaceuta, biotechnolog, dietetyk, weterynarz, fizjoterapeuta i inne. 
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Klasa D Menadżersko-językowa 

Przedmioty rozszerzone Geografia, język angielski, język niemiecki 

Język obcy Język angielski 

Drugi język  Język niemiecki 

Przedmioty punktowane Język polski, matematyka, język angielski oraz język 

niemiecki lub geografia 

Zajęcia dodatkowe Koło geograficzne, językowe; trening kompetencji 

zawodowych 

 

Zapraszamy uczniów zamierzających w przyszłości: 

 kontynuować naukę na kierunkach studiów: ekonomia, lingwistyka stosowana, 

filologia angielska, germanistyka, stosunki międzynarodowe, finanse  

i bankowość, marketing i zarządzanie, administracja, public relations, geografia, 

turystyka, geodezja i kartografia, zarządzanie kulturą i mediami, gospodarka 

przestrzenna i inne; 

 pracować jako: tłumacz, ekonomista, bankowiec, finansista, geodeta, manager, 

specjalista ds. Social media, specjalista ds. Public Relations i inne. 

 

 

Klasa E Artystyczna 

Przedmioty rozszerzone Język polski, język angielski 

Język obcy Język angielski 

Drugi język  Język niemiecki lub język francuski lub język rosyjski** 

Przedmioty punktowane Język polski, matematyka, język obcy oraz historia 

Zajęcia dodatkowe Koło Teatralne, koło recytatorskie, warsztaty muzyczne, 

dziennikarskie. 

 

Zapraszamy uczniów zamierzających w przyszłości: 

 kontynuować naukę na kierunkach studiów: filologia polska, zarządzanie 

dziedzictwem kulturowym, aktorstwo, sztuka filmowa, muzyka i inne; 

 pracować jako: krytyk literacki, aktor, muzykolog, krytyk muzyczny, 

dziennikarz muzyczny, animator życia muzycznego i inne. 
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*  W klasie A, B, C trzeci przedmiot do wyboru będzie nauczany w grupach (liczba uczniów  

w grupie – minimum 12 osób). W przypadku zbyt małej liczby chętnych do nauki danego 

przedmiotu uczeń realizuje drugi proponowany przedmiot rozszerzony. 

** W klasie A, B, C, E drugi język obcy do wyboru: dla początkujących – francuski lub rosyjski; 

dla kontynuujących – niemiecki. 

 

 

Dla wszystkich uczniów oferujemy dodatkowo: 

 zajęcia fakultatywne z nauk humanistycznych, matematyki, biologii; 

 koła zainteresowań; 

 zajęcia dla uczniów potrzebujących wsparcia; 

 zajęcia dla uczniów uzdolnionych; 

 zajęcia z nauczycielami akademickimi – we współpracy z uczelniami wyższymi. 


