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Liceum Ogólnokształcące 

im. gen. Władysława Sikorskiego 

w Międzyrzecu Podlaskim 
 

 

REWOLUCJA W SIKORSKIM 

NOWE PROFILE!!! 
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Sikorski Twoim kluczem do wiedzy!  

Każda szkoła ma swoje atuty, jednak Liceum Sikorskiego ma ich najwięcej.  

W naszej szkole możesz…   

 

 

 osiągać wysokie wyniki na egzaminie 

maturalnym, 

 uczyć się w nowoczesnych pracowniach 

multimedialnych (tablice interaktywne, 

projektory, komputery, itp.), 

 pobierać Stypendium Naukowe Starosty 

Bialskiego już od pierwszej klasy, 

 uczestniczyć w różnorodnych kołach 

zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych, 

 korzystać z bezpłatnego dostępu do 

Internetu na terenie całej szkoły, 

 odtwarzać w szkolnym radiowęźle swoją 

ulubioną muzykę, 

 uczestniczyć w spotkaniach z interesującymi 

ludźmi,  
 działać prężnie w Samorządzie Uczniowskim, 

 
HOL SZKOLNY 

 
CZYTELNIA 

 
PRACOWNIA JĘZYKOWA 

 
SIŁOWNIA 

 

 

 

 uczestniczyć w warsztatach i zajęciach 

prowadzonych przez nauczycieli akademickich 

w ramach współpracy z uczelniami wyższymi, 

 działać w wolontariacie, 

 brać udział w międzynarodowej wymianie 

młodzieży, 

 uczestniczyć w olimpiadach przedmiotowych  

i zostać ich laureatem czy finalistą, 

 uczestniczyć w licznych konkursach z cennymi 

nagrodami tj. laptopy, smartfony, tablety, itp., 

 brać udział w wyjazdach edukacyjnych, 

odbywających się na terenie Polski i Europy, 

 korzystać z parkingu samochodowego 

przeznaczonego tylko dla uczniów. 
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Sikorski Twoim kluczem do wiedzy!  

 

 
*Przedmioty na poziomie rozszerzonym realizowane są od klasy II. 
** Nauczanie języków obcych odbywa się na zróżnicowanych poziomach z uwzględnieniem umiejętności uczniów  
potwierdzonych wynikiem egzaminu gimnazjalnego. 
 

  
ZAJĘCIA  

Z DR N. MED. ALINĄ BLACHA 
WARSZTATY Z DZIENNIKARKĄ  

SYLWIĄ HUKALUK 

Profil 
klasy 

Przedmioty  
z rozszerzonym programem 

nauczania* 

Planowane 
języki** 

Przedmioty  
punktowane 

MEDYCZNA 
zajęcia dodatkowe 

z lekarzami 

 
BIOLOGIA, CHEMIA,  

JĘZYK ANGIELSKI 

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski 
 

język polski,  
biologia, chemia, 

 język angielski 

MEDYCZNA 
zajęcia dodatkowe 

 z lekarzami 

 
BIOLOGIA, CHEMIA, 

MATEMATYKA 

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski 
 

język polski, 
 biologia, chemia, 

matematyka 

DZIENNIKARSKA 
dodatkowe 
 warsztaty 

  dziennikarskie 

WIEDZA  
 O SPOŁECZEŃSTWIE, 

GEOGRAFIA, 
 JĘZYK ANGIELSKI 

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski 
 

język polski, wiedza 
  o społeczeństwie, 

geografia,  
język angielski 

PRAWNICZA 
zajęcia dodatkowe 

z prawnikami 

 
JĘZYK POLSKI, HISTORIA, 

WIEDZA  
O SPOŁECZEŃSTWIE 

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski 
 

język polski,  
matematyka, historia, 

wiedza  
o społeczeństwie 

PRAWNICZA 
zajęcia dodatkowe 

z prawnikami 

 
JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA,  

JĘZYK ANGIELSKI 

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski 
 

język polski,  
matematyka, geografia,  

język angielski 

POLITECHNICZNA 
zajęcia dodatkowe 

z inżynierami,  
architektami, itp. 

 
MATEMATYKA, FIZYKA,  

JĘZYK ANGIELSKI 

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski 
 

język polski,  
matematyka, fizyka, 

 język angielski 
 

POLITECHNICZNA 
zajęcia dodatkowe 

z inżynierami,  
architektami, itp. 

 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

GEOGRAFIA 

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski 
 

język polski,  
matematyka, fizyka,  

geografia 
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INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 

Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej 

www.lo-sikorski.pl 

i na stronie rejestracji kandydatów w elektronicznym naborze 

www.lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 

 CZYNNOŚCI TERMINY 

1. 

 

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz  

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

od 25 kwietnia 2016 r. 

do 23 czerwca 2016 r. 

 

2. 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  

o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz  

o zaświadczenie o wynikach egzaminu. 

od 24 czerwca 2016 r.  

do 28 czerwca 2016 r.  

do godziny 15:00 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

do 15 lipca 2016 r.  

godzina 10:00 

4. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki  

w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach 

egzaminu, jeśli nie zostały wcześniej złożone. 

 

od 15 lipca 2016 r. 

do 26 lipca 2016 r.  

do godziny 15:00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

 

do 27 lipca 2016 r.  

godzina 10:00 

 

 

PRZYJDŹ!  ZOBACZ!  ZOSTAŃ! 

 

 
 

http://www.lo-sikorski.pl/
http://www.lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

