Klasa 1 B o profilu biologiczno-chemicznym
V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Koszalinie
2021 – 2025
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: • Biologia • Chemia.
„Nauka to zorganizowana wiedza, mądrość to zorganizowane życie”
EMANUEL KANT

NAUKA BIOLOGII I CHEMII
Drogi Uczniu!

TWOJA EDUKACJA
Dla nas najważniejszy jesteś Ty!

Jeżeli podejmiesz naukę w klasie o profilu biologiczno- chemicznym masz zapewnione solidne opanowanie rozszerzonego materiału nauczania
z biologii i chemii. W siatce godzin w czteroletnim
liceum zaplanowaliśmy aż 14 godzin każdego
przedmiotu - 3 godziny tygodniowo w klasie pierwszej, 4 w klasie drugiej, 4 w klasie trzeciej i 3 w klasie czwartej. Tak duża ilość lekcji z obu przedmiotów sprawi, że osiągniesz doskonałe wyniki na maturze i dostaniesz się na wymarzone studia! Nasza
szkoła oferuje rozmaite formy nauczania- zarówno te
bardziej tradycyjne jak i nowoczesne –
z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Duże
zaangażowanie kadry nauczycielskiej sprawi, że na
pewno z zainteresowaniem będziesz odkrywał tajniki
życia i na zajęciach nie będziesz się nudził! Nasze
liceum od lat łączy w edukacji przygotowanie teoretyczne z praktyką, dlatego wiele zajęć z biologii i
chemii prowadzonych jest w terenie m.in. we współpracy z okolicznymi instytucjami ochrony środowiska.

Z myślą o tych uczniach, którzy w przyszłości chcą studiować na kierunkach medycznych, dodatkowo dla chętnych planowany jest przedmiot fizyka w medycynie,
który ułatwi zrozumienie procesów fizycznych zachodzących w organizmach.

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH
Rozwijamy Twoje pasje!
Nasza szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień.
Chętnych uczniów przygotowujemy do uczestnictwa
w olimpiadach
i konkursach
przedmiotowych
i tematycznych, a także zachęcamy do brania udziału
w akcjach prozdrowotnych i proekologicznych.
Uczniowie mogą brać też udział w programie wymiany międzynarodowej Erasmus+ z różnymi krajami
europejskimi.
V LO ma również zajęcia pozalekcyjne np.: zajęcia
sportowe, koło wolontariusza, zajęcia dodatkowe dla
zainteresowanych z chemii, z biologii, języków obcych oraz języka migowego.

Jeśli fascynuje Ciebie istota życia, poznawanie zjawisk
przyrodniczych, lubisz wykonywać eksperymenty
i obserwacje, kochasz przyrodę, to wybierz naukę w klasie
biologiczno –chemicznej. Nasza szkoła da Tobie przepustkę do podjęcia studiów na kierunkach medycznych i
przyrodniczych. Wydział lekarski, stomatologia, farmacja,
pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia, fizjoterapia
oraz weterynaria, technologia żywienia i biotechnologia
Szkoła to nie tylko nauka - oprócz możliwości zdoczekają na Ciebie!
bywania wiedzy czekają na Ciebie również atrakcje
i przyjemności : wycieczki integracyjne i edukacyjne,
rajdy piesze, szkolne spotkania i imprezy okolicznościowe- po takich wydarzeniach pozostają wspomnienia do końca życia.

Jesteśmy placówką z tradycjami, oferującą możliwości wszechstronnego rozwoju, dlatego rozwiń skrzydła z V LO.

