
 

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEGO LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW IM. ŚW. JÓZEFA 

KALASANCJUSZA W POZNANIU 

 
Dla absolwentów szkoły podstawowej zaplanowano otwarcie w roku szkolnym 2020/2021 

następujących klas: 

Klasa humanistyczna 
Przygotowująca uczniów do podjęcia studiów w zakresie nauk humanistycznych, w tym prawa, historii, 
dziennikarstwa, socjologii, psychologii, filologii oraz w zakresie nauk politycznych. 
Klasa objęta patronatem Wydziału Historii UAM 

 
 
 
 
 
 
 

Plan 
nauczania 

Przedmioty rozszerzone realizowane od pierwszej klasy: 
 język polski 
 język angielski 
 historia lub historia sztuki wg deklaracji i w zależności 

od liczby zainteresowanych 

Przedmioty 
punktowane w procesie 

rekrutacji: 
 język polski 
 matematyka 
 język angielski 
 historia 
 

I. język obcy – język angielski: 
 realizowany z podziałem na grupy według stopnia 

zaawansowania w systemie klasowym 
 

II. język obcy do wyboru (planowane w zależności od liczby 
zainteresowanych) – realizowany międzyoddziałowo: 

 język hiszpański 
 język japoński 
 język niemiecki 
 język włoski 

 
Zajęcia dodatkowe: 

 warsztaty teatralne 
 elementy prawa 

 

 

 

Klasa politechniczna 
Przygotowująca uczniów do studiowania na uczelniach technicznych i ekonomicznych oraz na kierunkach 
związanych z matematyką, fizyką, informatyką. 
Klasa objęta patronatem Wydziały Fizyki UAM, Wydziału Matematyki i Informatyki UAM 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 
nauczania 

Przedmioty rozszerzone realizowane od pierwszej klasy: 
 matematyka 
 fizyka lub geografia wg deklaracji, międzyoddziałowo 

i w zależności od liczby zainteresowanych  
 informatyka 

Przedmioty 
punktowane w procesie 

rekrutacji: 
 język polski 
 matematyka 
 fizyka 
 geografia 

 

I. język obcy – język angielski: 
 realizowany z podziałem na grupy według stopnia 

zaawansowania w systemie międzyoddziałowym 
II. język obcy do wyboru (planowane w zależności od liczby 
zainteresowanych) – realizowany międzyoddziałowo: 

 język hiszpański 
 język japoński 
 język niemiecki 
 język włoski 

 
Zajęcia dodatkowe: 

 język angielski techniczny 
 rysunek  
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Klasa medyczna 
Przygotowująca uczniów do studiowania medycyny i nauk pokrewnych oraz na kierunkach przyrodniczych. 
Klasa objęta patronatem Wydziału Biologii UAM i Wydziału Technologii Chemicznej PP 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 
nauczania 

Przedmioty rozszerzone realizowane od pierwszej klasy: 
 biologia 
 chemia 
 geografia lub fizyka wg deklaracji, międzyoddziałowo 

i w zależności od liczby zainteresowanych 
 

Przedmioty 
punktowane w procesie 

rekrutacji: 
 język polski 
 matematyka 
 biologia 
 chemia 

 
I. język obcy – język angielski: 
realizowany z podziałem na grupy według stopnia 
zaawansowania w systemie międzyoddziałowym 
 
II. język obcy do wyboru (planowane w zależności od liczby 
zainteresowanych) – realizowany międzyoddziałowo: 

 język hiszpański 
 język japoński 
 język niemiecki 
 język włoski 

 
Zajęcia dodatkowe: 

 język angielski medyczny 
 wstęp do biochemii 

 

 

 

  


