Nachylenie politechniczne

Nazwa profilu

Politechniczny

Przedmioty rozszerzone

Matematyka
Fizyka
Informatyka

Języki obce:

Planowane przedmioty

Język angielski
Język obcy do wyboru

uzupełniające:
Grafika komputerowa

Nachylenie politechniczne

Profil politechniczny przygotuje Cię do podjęcia studiów na
kierunkach ścisłych takich jak: informatyka, robotyka,
mechatronika,
telekomunikacja,
matematyka
stosowana,
geofizyka, architektura oraz inne kierunki politechniczne.
Gwarantują one w przyszłości znalezienie dobrej pracy
w zawodach: programisty, grafika komputerowego czy
inżyniera.

Sukcesy:
Rok szkolny 2013/2014
Konkurs Matematyczny „Kangur”- wyróżnienie
Konkurs programistyczno-zręcznościowy
„Robotics School Challenge 2014”- I miejsce
Polsko – Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2014”- wyróżnienie
Wojewódzki Konkurs Fizyczny- finalista
Rok szkolny 2012/2013
Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny - „Lwiątko 2013”- wyróżnienie
Konkurs Matematyczny –„Kangur” - nagroda I stopnia, nagroda II stopnia
Półfinał - „Energia kontrolowana 2012” - II miejsce
Współpraca:
We współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki realizujemy „Zintegrowany program
nauczania matematyki, fizyki i informatyki – nowe wyzwania w edukacji”.
Uczniowie mają możliwość korzystania z tabletów podczas lekcji, uczestniczenia w wykładach i konkursach, m.in. nasi uczniowie zajęli I miejsce w konkursie „Robotics School Challenge”.
Organizujemy wyjazdy na wyższe uczelnie (zwiedzanie, udział w warsztatach,
wykładach):
Politechnika Warszawska;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Dodatkowe zajęcia:
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.
Kółka przedmiotowe: matematyczne, fizyczne, informatyczne

Nachylenie inżynierskie

Nazwa profilu

Przedmioty rozszerzone

Inżyniersko—logistyczne

Matematyka
Chemia
Geografia

Języki obce:

Planowane przedmioty

Język angielski
Język obcy do wyboru

uzupełniające:
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Nachylenie inżynierskie

W roku szkolnym 2015/2016 proponujemy nowy profil inżynierskologistyczny. Oferta tej klasy skierowana jest zwłaszcza do uczniów, którzy
chcą uczyć się matematyki, chemii i geografii na poziomie rozszerzonym.
Klasa umożliwia przygotowanie do studiów przyrodniczych
i matematycznych. Wykorzystanie wiedzy geograficznej w praktyce
z uwzględnieniem planowania i gospodarki przestrzennej. Studiowanie
geodezji czy budownictwa umożliwia zatrudnienie w licznych firmach
geodezyjnych, budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe,
mieszkaniowe, przemysłowe, itd.), w jednostkach administracji rządowej
i samorządowej, jak również prowadzenie działalności na własny
rachunek.

Nachylenie medyczne

Nazwa profilu

Medyczny

Przedmioty rozszerzone

Biologia
Chemia
Fizyka

Języki obce:

Planowane przedmioty uzupełniające:

Język angielski
Język obcy do wyboru

Język angielski medyczny
Język łaciński
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Sukcesy:
Powiatowy Konkurs Ekologiczny – I i II miejsce
XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – finalista
XXI Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap rejonowy II miejsce
XLII Ogólnopolska Olimpiada Biologiczna – zawody drugiego stopnia
III Regionalny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu – etap powiatowy
Dodatkowe zajęcia:
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.
Kółka przedmiotowe:
biologiczne
chemiczne
fizyczne
Współpraca:
Z Politechniką Łódzką - udział w wykładach i warsztatach.
Z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu –udział w „Festiwalu Nauki”.
Dodatkowo:
Organizujemy pokazy chemiczne w placówkach oświatowych powiatu lipnowskiego.
Organizujemy wyjścia do oczyszczalni ścieków i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
w Lipnie.
Wyjeżdżamy na „Zieloną Szkołę”, by uczyć przedmiotów przyrodniczych w terenie.

Nachylenie medyczne

Klasa o profilu medycznym daje możliwość studiowania na kierunkach
takich jak: medycyna, biotechnologia, farmacja, biofizyka, biochemia czy
ratownictwo medyczne.
Ukończenie klasy o tym profilu przygotuje Cię również do podjęcia
nauki na kierunkach takich jak: ochrona środowiska, bioinżynieria
medyczna, inżynieria środowiska.
Rozszerzone przedmioty, takie jak fizyka i chemia, umożliwią
kontynuację nauki na kierunkach pożarniczych.

Nachylenie sportowe

Proponowane profile:

Termin składania podań: 27 IV – 15 V 2015r. !!!

Nazwa profilu

Przedmioty rozszerzone

Matematyczno –sportowy

Matematyka
Biologia
Wychowanie fizyczne

Sportowo-fizjoterapeutyczny

Matematyka
Biologia
Wychowanie fizyczne

Języki obce:
Język angielski
Język obcy do wyboru

Nachylenie sportowe

Jeśli jesteś zainteresowany rozwijaniem swojego talentu sportowego gry w piłkę
siatkową lub piłkę ręczną oraz marzysz o osiąganiu sukcesów i grze w klubach
sportowych, zapraszamy do naszej szkoły.
Jeżeli myślisz o karierze sportowca, nauczyciela wychowania fizycznego, trenera,
fizjoterapeuty, masażysty, ratownika medycznego, nasza szkoła przygotuję Cię do podjęcia
studiów na tych kierunkach.
Umożliwiamy połączenie nauki matematyki i biologii na poziomie rozszerzonym
z rozwijaniem pasji sportowych, dajemy szansę na rozwój umiejętności we wszystkich
dyscyplinach.

Planowane przedmioty uzupełniające:
Zajęcia wychowania fizycznego – piłka ręczna/piłka
siatkowa
Pierwsza pomoc przedmedyczna, Fizjoterapia

Sukcesy: Piłka siatkowa:
II miejsce w finale wojewódzkim w roku szkolnym 2003/2004
III miejsce w finale wojewódzkim w roku 2013/2014
IV miejsce w finale wojewódzkim w latach 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007
Liga Strzelecka – I miejsce indywidualnie, I miejsce drużynowo dziewczęta i chłopcy
Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy – II miejsce
Wojewódzka Olimpiada Obrony Cywilnej – I miejsce, Puchar Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Dodatkowo:
W szkole na lekcjach wychowania fizycznego odbywają się zajęcia multimedialne z różnych form aktywności
ruchowych.
Współpracujemy z klubami sportowymi.
W ramach siatkarskiej klasy sportowej nawiązana została współpraca z Młodzieżową Akademią Piłki Siatkowej.
Organizujemy wyjazdy na mecze:
Ekstraklasy Ligi Siatkowej, które umożliwiają bezpośredni kontakt z Mistrzami Europy i Świata;
Ekstraklasy Piłki Koszykowej i Piłki Ręcznej.
Warunki przyjęcia do klasy sportowej:
Termin składania podań: 27 IV – 15 V 2015r. !!!
Uczeń, ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej, przystąpić musi do testu sprawności fizycznej. Warunkiem
przystąpienia do tego testu jest przedłożenie przez kandydata deklaracji przystąpienia do próby sprawności fizycznej
oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich wykonania podpisanych przez rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik dostępny na stronie internetowej szkoły).
Terminy testów sprawnościowych.
I termin – 18 V 2015r. godz. 15.00
II termin – 28 V 2015r. godz. 15.00
Warunkiem przyjęcia kandydatów jest uzyskanie pozytywnego wyniku testu sprawnościowego (wymagania
prób sprawności fizycznej dla dziewcząt i chłopców dostępne w załączniku na stronie internetowej).
Po zakończeniu rekrutacji uczeń zobligowany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych wydanego przez przychodnię sportowo – lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej. Po przedstawieniu wyników badań ogólnych wykonanych u lekarza rodzinnego (morfologia,
EKG), szkoła ma możliwość zorganizowania badania grupowego przez lekarza medycyny sportowej.

Nachylenie sportowe
Nachylenie sportowe
Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle
z programem nauczania obowiązującym w liceum ogólnokształcącym
(rozszerzenie: biologia, matematyka i wychowanie fizyczne).

Rekrutacja do klasy sportowej.
Nabór do Liceum Ogólnokształcącego odbywa się
w sposób elektroniczny na stronie: http://lipno.edu.com.pl
Termin składania podań: 27 IV – 15 V 2015 r. !!!
Uczeń, ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej, przystąpić musi
do testu sprawności fizycznej. Warunkiem przystąpienia do tego testu
jest przedłożenie przez kandydata deklaracji przystąpienia do próby
sprawności fizycznej oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do ich wykonania podpisanych przez rodzica lub opiekuna
prawnego (załącznik dostępny na stronie internetowej szkoły
– załącznik nr 1).

Terminy testów sprawnościowych (do wyboru).
I termin – 18 V 2015 r. godz. 15.00
II termin – 28 V 2015 r. godz. 15.00

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej o profilu
piłka ręczna (szczegółowe infor macje i instr ukcje w załączniku nr 3).
Sprawdzian umiejętności motorycznych obejmuje:
 Skok w dal z miejsca:
1
>117
>150

2
118 - 136
151 - 159

3
137 - 152
160 - 179

4
153 - 173
180 - 199

5
174 - 199
200 - 229

6
<200
<230

 Bieg zwinnościowy 4x10 m.:
punkty

1

2

3

4

5

6

dziewczęta

>16,1

16,0 – 15,1

15,0 – 13,1

13,0 – 12,1

12,0 – 11,1

<11,0

chłopcy

>14,9

14,8 – 13,6

13,5 – 12,3

12,2 – 11,3

11,2 – 9,9

<9,8

 Rzut piłką lekarską 2 kg w przód:
punkty
dziewczęta
Chłopcy

1
>4,4
>5,9

2
4,5 – 5,0
6,0 – 6,7

3
5,1 – 5,7
6,8 – 7,6

4
5,8 – 6,2
7,7 – 8,2

5
6,3 – 6,8
8,3 – 8,9

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej o profilu
piłka siatkowa (szczegółowe infor macje i instr ukcje w załączniku
nr 2).
Sprawdzian umiejętności motorycznych obejmuje:
 Skok w dal z miejsca:
punkty
dziewczęta
chłopcy

1
<117
<150

2
118-136
151-159

3
137-152
160-179

4
153-173
180-199

5
174-199
200-229

6
>200
>230

 Bieg zwinnościowy 4x10 m.:

Po zakończeniu testów sprawności fizycznej uczeń zobligowany jest
do dostarczenia w terminie do 12 VI 2015 r.:
 zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
wydanego przez przychodnię sportowo – lekarską lub lekarza
specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej. Po przedstawieniu
wyników badań ogólnych wykonanych u lekarza rodzinnego
(morfologia, EKG) szkoła ma możliwość zorganizowania badania
grupowego przez lekarza medycyny sportowej,
 pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczęszczanie
kandydata do klasy sportowej (załącznik nr 4).
O kolejności przyjęcia decyduje łączna liczba punktów uzyskanych
za:
 oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły,
 wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego,
 wyniki uzyskane z przeprowadzonych prób sprawnościowych.

punkty
dziewczęta
chłopcy

Sprawdzian umiejętności specjalnych obejmuje:
 Kozłowanie piłki w biegu slalomem wraz ze zmianą ręki
(kozłowanie ręką dalszą od chorągiewki).
Oceniana jest technika wykonania. punktacja 0 – 5
 Rzut na bramkę z przeskokiem.
Oceniana jest technika wykonania. punktacja 0 – 5
 Rzut na bramkę z wyskoku.
Oceniana jest technika wykonania. punktacja 0 – 5
 Podania i chwyty piłki.
Oceniana jest technika wykonania. punktacja 0 – 5
Łączna punktacja za część umiejętności motorycznych i specjalnych
wynosi 38 punktów. Próg zaliczeniowy ustalono na 20 punktów.

6
<6,9
<9,0

Na sygnał "na miejsca" uczeń staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii
(odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek
(klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go
ponownie w półkolu.
punkty
dziewczęta
chłopcy

1
>16,1
>14,9

2
16,0-15,1
14,8-13,6

3
15,0-13,1
13,5-12,3

4
13,0-12,1
12,2-11,3

5
12,0-11,1
11,2-9,9

6
<11,0
<9,8

 Wyskok dosiężny:
Uczeń staje pod zawieszoną taśmą do ściany bokiem ręki sprawniejszej, unosi ramię w górę i
zaznacza miejsce zasięgu. Następnie odsuwa się od ściany tak aby mógł wykonać swobodny
zamach. Wykonuje półprzysiad z zamachem ramion i skacze w górę z jednoczesnym
wyciągnięciem ramienia zamachowego w celu dotknięcia taśmy jak najwyżej.
punkty
dziewczęta
chłopcy

1
<18

2
19-23

3
24-28

4
29-34

5
35-39

6
>40

<25

26-29

30-34

35-40

41-46

>47

punkty
dziewczęta
chłopcy

1
<4,4
<5,9

2
4,5-5,0
6,0-6,7

3
5,1-5,7
6,8-7,6

4
5,8-6,2
7,7-8,2

5
6,3-6,8
8,3-8,9

6
>6,9
>9,0

 Rzut piłką lekarską 2kg w przód:

Sprawdzian umiejętności technicznych obejmuje:
 Odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w kole.
Kandydat po przyjęciu postawy siatkarskiej wykonuje z własnego podrzutu odbicia piłki na
przemian oburącz sposobem górnym i dolnym na wysokość większą niż 1 metr nad głową.
punkty
dziewczęta
chłopcy

1
<4
<8

2
5-6
9-10

3
7-8
11-12

4
9-10
13-14

5
11-13
15-17

6
>14
>18

 Zagrywka.
Kandydat wykonuje 6 zagrywek techniką dowolną zza linii końcowej boiska w określoną strefę
boiska (3 - po prostej, 3 - po skosie).
punkty
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Dz./chł.

Łączna punktacja za część umiejętności motorycznych i technicznych
wynosi 36 punktów. Próg zaliczeniowy ustalono na 20 punktów.

Nachylenie społeczne

Proponowane profile:
Nazwa profilu

Przedmioty rozszerzone

Społeczno—prawny

Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie

Psychologiczno-pedagogiczny

Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie

Języki obce:

Planowane przedmioty uzupełniające:

Język angielski
Język obcy do wyboru

Podstawy prawa
Język łaciński
Elementy pedagogiki

Sukcesy:

 Regionalny Konkurs Wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej – II miejsce indywidualnie i drużynowo
 Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – finał
 Powiatowy Konkurs „70 rocznica bitwy pod Monte Casino”
Dodatkowo:

 Współpracujemy z Sądem Rejonowym w Lipnie. Uczniowie mają możliwość dzięki spotkaniu z pracownikiem sądu
(sędzia, prokurator, protokolant) , zwiedzania budynku i uczestnictwa w procesach sądowych, zdobycia wiedzy na temat
funkcjonowania sądownictwa w Polsce.
Współpracujemy z:

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie: zajęcia integracyjne dla klas pierwszych, warsztaty psychologiczne,
doradztwo zawodowe.

 Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym w Lipnie.
 Przedszkolem nr 4 w Lipnie.
Dodatkowo:

 Nasi uczniowie angażują się w działalność charytatywną.
 Co roku w szkole odbywa się koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 Szkolny Klub Wolontariusza zrzesza uczniów, którzy bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym.
 W auli Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy



organizuje akcje krwiodawstwa, w których co roku uczestniczą pełnoletni uczniowie naszej szkoły. Jesteśmy dumni,
bo wiemy, że krew ratuje ludzkie życie.
 Uczniowie angażują się w przygotowanie darów w ramach akcji „Szlachetna Paczka”, pomagając ubogim rodzinom
z powiatu lipnowskiego.
 Samorząd uczniowski organizuje akcję Góra Grosza, w której klasy rywalizują w zbieraniu największej liczby monet
o nominałach 1,2,5 groszy. Pieniądze wspierają potrzebujących.
Organizujemy wyjazdy na wykłady otwarte i konferencje do Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Nachylenie społeczne

Klasa o profilu społeczno-prawnym przygotuje Cię do podjęcia studiów na kierunkach
takich jak: prawo i administracja, politologia czy socjologia.
Absolwenci klasy o profilu psychologiczno-pedagogicznym będą dobrze przygotowani
do studiowania psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii.

Nachylenie humanistyczne

Nazwa profilu

Humanistyczno—dziennikarski

Przedmioty rozszerzone

Historia
Język polski
Wiedza o społeczeństwie

Języki obce:

Planowane przedmioty uzupełniające:

Język angielski
Język obcy do wyboru

Język łaciński
Warsztaty dziennikarskie
Retoryka
Historia sztuki

Nachylenie humanistyczne

Jeśli masz duszę humanisty, chcesz rozwijać twórcze możliwości , interesujesz się światem
mediów, chcesz się nauczyć świadomego odbioru dzieł kultury, a także poszerzyć swoje
umiejętności językowe, wybierz ten profil. Poznasz także podstawy dziennikarstwa a zdobyte
umiejętności wykorzystasz w trakcie tworzenia szkolnej gazetki, pracy w radiowęźle
i współpracy z lokalnymi mediami: prasą i telewizją.
Proponowane profile otwiera możliwość studiowania na kierunkach humanistycznych:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, historia, kulturoznawstwo,
socjologia, doradztwo filozoficzne i coaching, bibliotekoznawstwo.

Sukcesy:
Powiatowy Konkurs Poezji o Ziemi Dobrzyńskiej – I miejsce
XI Konkurs Interpretacji Teatralnej dla dzieci i młodzieży – II miejsce
IV Ogólnouniwersytecki Konkurs Recytatorski „Teraz Tuwim”- Toruń – wyróżnienie
59 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap rejonowy Włocławek – II miejsce(recytacja), III miejsce i wyróżnienie(poezja
śpiewana)
Dyktando Włocławskie – II miejsce
Dodatkowo:
Prowadzony przez uczniów radiowęzeł jest błyskawiczną formą przekazu najważniejszych informacji i umila społeczności
szkolnej przerwy.
Dodatkowo uczniowie zajmują się redagowaniem gazetki szkolnej „Furmanka”, prowadzeniem kroniki szkoły oraz strony
internetowej.
Teatr
Teatr Bene Nati (z łac. dobrze urodzeni) istnieje w naszej szkole już ponad 20 lat. W tym czasie przedstawiliśmy 51 spektakli,
monodramów i apeli szkolnych, a z zespołem związanych było około 260 osób. Niektórzy z nich ukończyli szkoły teatralne. Są to: Mateusz Lewandowski, Marcin Słabowski i Kamil Mróz, natomiast Marlena Jasińska Denst jest kierownikiem literackim w teatrze w Wałbrzychu.
Teatr Bene Nati wielokrotnie zdobywał nagrody w ogólnopolskich konkursach teatralnych:
- I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym „Młode Talenty” 2009 r.
- I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Maski” 2010 r.
- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Małych Form Teatralnych „Arlekinada” 2010 r.
- III miejsce w Kujawsko –Pomorskich Spotkaniach Teatralnych „Zwierciadła” 2013 r.
- II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu „Brodnicka Uczta Teatralna” 2014 r.
Ponadto członkowie teatru zdobywają nagrody w konkursach recytatorskich rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
Nie sposób nawet wymienić wszystkich osiągnięć, bo każdego roku jest ich kilka.
Występowaliśmy w bardzo wielu miejscowościach: w Zabrzu, Gdyni, Słupcy, Trzemesznie, Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Włocławku, ale pokazywaliśmy też nasze spektakle w okolicznych miejscowościach: w Kikole, Wielgiem, Tłuchowie, Suradówku, Mysłakówku, Skępem. Od 8 lat występujemy na Festiwalu Poli Negri w Lipnie.
Praca w szkolnym teatrze to nie tylko dobra zabawa, popularność, poznawanie wspaniałych ludzi, ale także doskonałe przygotowanie do publicznych wystąpień, a czasami…spełnianie marzeń.

Nachylenie językowe

Nazwa profilu

Przedmioty rozszerzone

Język angielski
Język obcy do wyboru
Geografia

Językowo -managerski

Języki obce:

Planowane przedmioty uzupełniające:

Język angielski (rozszerzony)
Język obcy do wyboru

Geografia turystyczna
Język angielski biznesowy

Sukcesy:




Olimpiada Języka Rosyjskiego etap rejonowy – wyróżnienie




Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej – finał, wyróżnienie





Dzień Językowy jako forma nauki języków obcych poprzez zabawę.



Gościliśmy przez tydzień studentów z zagranicy, którzy prowadzili zajęcia w językach obcych, przybliżali kulturę
i obyczaje swoich krajów.

Konkurs Piosenki Miłosnej w językach obcych – II miejsce, wyróżnienia

Olimpiada Języka Francuskiego—etap rejonowy
Organizujemy:
Wycieczki zagraniczne np.: do Londynu, Paryża, Brukseli.

Wyjazdy na wykłady prowadzone w językach obcych np. w języku
rosyjskim na UMK w Toruniu.
Dodatkowo:

Nachylenie językowe

Jeżeli marzysz o karierze tłumacza, tłumacza symultanicznego, nauczyciela języków obcych,
przewodnika turystycznego, menagera w międzynarodowej korporacji, wybierz naszą propozycję.
Znajomość języków obcych jest podstawą uczestnictwa w społeczeństwie zjednoczonej Europy,
wielu narodów i kultur. Jest umiejętnością niezbędną, by mierzyć się z przedstawicielami innych nacji na
globalnym rynku pracy i w pełni partycypować w dorobku intelektualnym ludzkości. To propozycja dla
uczniów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę lingwistyczną, którzy lubią podróżować
i poznawać różne zakątki kraju, Europy i świata.

… I co dalej?...

ZASADY REKRUTACJI
Wymagane dokumenty:

Uwaga!!!






podanie,



kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe
lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, dołączają odpowiednie zaświadczenie,



Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Lipnie
zastrzega sobie prawo do zmiany drugiego języka obcego
i łączenia profili klas w zależności od wyników rekrutacji.
W klasie drugiej przedmioty rozszerzone realizowane będą,
wówczas gdy grupa będzie liczyć co najmniej 15 uczniów.

karta zdrowia,
3 fotografie,
oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
lub potwierdzoną kopię przez dyrektora po zakończeniu roku szkolnego,

kandydaci laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych wymienionych
w postanowieniu dołączają odpowiednie zaświadczenie.

Terminy rekrutacji do klasy sportowej
Termin składania podań: 27 IV – 15 V 2015r. !!!
Terminy testów sprawnościowych.
I termin – 18 V 2015r. godz. 15.00
II termin – 28 V 2015r. godz. 15.00

Termin składania podań: 25 V – 22 VI 2015r do godz.1500
Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę:
do 29 VI 2015r. – do godz. 1200
Ogłoszenie listy kandydatów: 2 VII 2015r.- do godz. 150
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole:
do 7 VII 2015r. – do godz. 1200
Ogłoszenie listy przyjętych: 8 VII 2015r.- do godz. 1200
Forma rekrutacji:

Regulaminy rekrutacji oraz testów sprawnościowych dostępne na stronie:
www.lolipno.oswiata.org.pl w zakładce REKRUTACJA.
Planowana liczba miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016: 180

O kolejności przyjęcia decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata według następujących kryteriów:






Nabór do Liceum Ogólnokształcącego
odbywa się w sposób elektroniczny

egzamin gimnazjalny – max. 100 pkt:
część humanistyczna
język polski – do 20 pkt,
historia i wos – do 20 pkt,
część matematyczno-przyrodnicza
matematyka– do 20 pkt,
przedmioty przyrodnicze – do 20 pkt,
język obcy – do 20 pkt,

na stronie: http://lipno.edu.com.pl
Obowiązujące dokumenty kandydaci składają
bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00

…pomoc uczniom…

ocena z języka polskiego na świadectwie – do 16 pkt,
oceny z trzech przedmiotów rozszerzonych uzyskane na świadectwie – max. 48 pkt
(po 16 z każdego)

Ustala się następującą liczbę punktów za oceny:
Ocena
Liczba punktów
celująca
bardzo dobra
dobra
dostateczna
dopuszczająca




16
13
10
5
2

inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - max. 36 pkt:

 ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 pkt.,
 za uzyskanie :
tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty oraz w olimpiadach – 15 pkt.,

tytuł laureata w konkursach tematycznych współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty – 5 pkt., finalisty—3 pkt.

 osiągnięcia sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym (za miejsca od

pierwszego do trzeciego) – max. 4 pkt., lub wolontariat – 2 pkt.
laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są
niezależnie od kryteriów






Uczniowie naszej szkoły mogą liczyć na:
Pomoc stypendialną w ramach Programu Świętego Mikołaja; w roku
szkolnym 2014/2015 ze stypendiów korzysta 6 uczniów.
Udział w konkursie „Solidarna Szkoła”, polegającym na zbieraniu funduszy na stypendia dla zdolnych i zaangażowanych społecznie uczniów.
Nasza szkoła otrzymała II miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne
poniżej 20 tysięcy mieszkańców w Polsce. Podczas uroczystej gali na
Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie 11 grudnia 2014 roku uzyskaliśmy wyróżnienie i dodatkowe stypendium w wysokości 2000 zł na
rok szkolny 2015/2016.
Pomoc stypendialną w ramach programu Ikea Family „Na rodzinę można
liczyć”; w roku szkolnym 2014/2015 ze stypendium korzysta 3 uczniów.
Stypendium przyznawane przez Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego.
Stypendium przyznawane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie.
Pomoc w ramach programu stypendialnego „Zdolni na start”, przeznaczonego dla uzdolnionych uczniów, laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.

…www.lolipno.oswiata.org.pl…
Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia szkolnej strony internetowej, na której znajdziecie
więcej informacji o liceum i ciekawych wydarzeniach z życia szkolnego oraz obszerny serwis fotograficzny.

O szkole
Twórcza szkoła…Twórczy ludzie…
W 1917 roku w progi Lipnowskiego Gimnazjum Realnego imienia Henryka Sienkiewicza wstąpili pierwsi uczniowie. W 1920 roku
szkoła została upaństwowiona i przyjęła nazwę Gimnazjum Państwowego imienia Romualda Traugutta. Odtąd co roku grupa chłopców, a od 1927 roku dziewcząt i chłopców opuszcza tę szkołę
z upragnionym świadectwem maturalnym w dłoni.
Jesteśmy szkołą, która stara się łączyć tradycję i nowoczesność,
nie narzucamy gotowych rozwiązań, kształcimy u uczniów kreatywność i samodzielność, pomagamy zrozumieć świat, ludzi i siebie.
Szczególną atmosferę szkoły tworzą, przy współpracy z Radą
Rodziców, dyrekcja, nauczyciele i ci, którzy są w tej szkole najważniejsi: UCZNIOWIE – ambitni i zdolni.
Pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli uczniowie przygotowują się do egzaminów maturalnych oraz rozwijają swoje zainteresowania, zdolności i talenty. Biorą oni także udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych, osiągając znaczne sukcesy.

…dysponujemy…
 Nowoczesną, pełnowymiarową halą sportową (wrzesień 2015 r.);
 Siłownią;
 Salką gimnastyczną;
 Zespołem boisk wielofunkcyjnych „Orlik”;
 Dobrze wyposażoną biblioteką z dostępem do Internetu;
 Aulą na kilkaset miejsc, w której odbywają się szkolne imprezy;
 30 pracowniami lekcyjnymi;
 Dwiema pracowniami komputerowymi podłączonymi do sieci wewnętrznej
i Internetu;
 Nowoczesną pracownią chemiczną;
 Wyposażonym gabinetem biologicznym;
 Multimedialnymi pracowniami językowymi;
 Multimedialnym gabinetem geograficznym;
 Świetlicą szkolną;
 Stołówką;
 Radiowęzłem.

…nietypowe formy pracy…
Realizujemy projekt „Powiat stawia na młodzież”, w ramach którego
uczniowie biorą udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego z prawie wszystkich przedmiotów oraz w ścieżkach edukacyjnych
rozwijających zainteresowania uczniów. W ich ramach uczniowie bezpłatnie
biorą udział w bardzo atrakcyjnych wycieczkach jedno- lub kilkudniowych.
Projekt „KinoSzkoła” realizowany jest przy współpracy z Miejskim
Centrum Kultury w Lipnie. To Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej dla szkół ponadgimnazjalnych, który jest propozycją zajęć edukacyjnych wykorzystujących film w praktyce wychowawczej. Hasło przewodnie
projektu brzmi: „Filmowe drogowskazy” – wykorzystanie filmu w edukacji
„ku wartościom”. Najważniejszym elementem projektu „KinoSzkoła” jest
cykl społeczno-profilaktyczny pod nazwą „w świecie wartości”, w ramach
którego spotkania w kinie mogą być uzupełnieniem tematów podejmowanych przez wychowawców podczas godzin do dyspozycji wychowawcy.

We współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki realizujemy
„Zintegrowany program nauczania matematyki, fizyki i informatyki –
nowe wyzwania w edukacji”. Uczniowie mają możliwość korzystania
z tabletów podczas lekcji, uczestniczenia w wykładach i konkursach (m.in.
nasi uczniowie zajęli I miejsce w konkursie „Robotics School Challenge”).
Organizujemy spotkania z ciekawymi i wybitnymi osobami ze świata
polityki, kultury i sportu…

…oprócz lekcji…
Organizujemy Pieszy Rajd Integracyjny Klas Pierwszych - imprezę
przygotowywaną przez Samorząd Uczniowski oraz uczniów
i wychowawców klas trzecich dla pierwszoklasistów. Zabawa polega na
pokonaniu trasy wyznaczonej na mapie, wykonaniu wielu zadań a na mecie,
oprócz wspólnej zabawy i ogniska, na pierwszaków czeka test i konkurencje
wyłaniające zwycięzców.
Co roku w szkole odbywa się Dzień Językowy. Tego dnia wszystkie
klasy rywalizują ze sobą w wielu konkurencjach (praca plastyczna, potrawa,
piosenka, reklama wykonana w języku obcym). Najlepsze klasy walczą
w quizie kulturowym o atrakcyjne nagrody. Impreza cieszy się ogromną
popularnością; w roku szkolnym 2012/2013 wygrała plebiscyt
na najciekawsze wydarzenie szkolne.
Dzień Sportu to impreza, która promuje aktywność fizyczną wśród całej
społeczności szkolnej. Uczniowie rywalizują w wielu konkurencjach
rekreacyjno-sportowych.
W szkole organizowany jest corocznie Przegląd Twórczości Agnieszki
Osieckiej, w którym uczestniczą uczniowie ze szkół powiatu lipnowskiego
oraz rejonu włocławskiego i toruńskiego w dwóch kategoriach: wokal
i recytacja.
Maraton Czytelniczy to konkurs o zasięgu powiatowym, dzięki któremu
uczniowie gimnazjów i szkół średnich mogą wykazać się znajomością treści
wybranych utworów. W naszej szkole nagradzamy tych, którzy kochają
czytać książki.
Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania aktorskich i wokalnych
talentów w teatrze szkolnym Bene Nati, który działa od 1993 roku pod
kierownictwem mgr Wandy Mróz. Szkolny teatr ma w swoim dorobku
inscenizacje klasyki literatury i widowiska słowno– muzyczne.
Organizowane są liczne wyjazdy: w okresie zimowym na Białą Szkołę
z możliwością nauki i doskonalenia jazdy na nartach, a okresie wiosennym
na Zieloną Szkołę w celu pogłębiania wiedzy z zakresu przedmiotów
przyrodniczych.
W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w formie kół
zainteresowań.
Szkolne Koło Strzeleckie łączy uczniów o pewnej ręce i celnym oku.
Pod opieką pani mgr Katarzyny Witkowskiej w roku szkolnym 2013/2014
uczniowie byli bezkonkurencyjni w Szkolnej Lidze Strzeleckiej rejonu
włocławskiego, zarówno indywidualnie jak i zespołowo.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w cyklicznych wyjazdach na
wykłady i seminaria oraz warsztaty organizowane przez wyższe uczelnie.
Organizujemy wyjazdy na mecze:
 Ekstraklasy Ligi Siatkowej, które umożliwiają bezpośredni kontakt
z Mistrzami Europy i Świata;
 Ekstraklasy Piłki Koszykowej i Piłki Ręcznej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. ROMUALDA TRAUGUTTA

W LIPNIE

ul. Traugutta 1
87-600 Lipno
Tel. / fax. (54) 287-25-62
http://www.lolipno.oswiata.org.pl
e-mail: lolipno@pro.onet.pl

…wyróżnia nas…
 W Rankingu Perspektyw 2015 roku wśród Liceów
Ogólnokształcących w województwie kujawsko-pomorskim
zajmujemy 18 miejsce.
 Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym
2011/2012 wyniosła 98%; 2012/2013 - 100%;
2013/2014 – 96%.
 Szeroka oferta języków obcych. Możliwość nauki 6 języków
obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego,
rosyjskiego, hiszpańskiego i łacińskiego.
 Szeroka oferta przedmiotów uzupełniających.
 Nowa, pełnowymiarowa hala sportowa, umożliwiająca
rozwijanie swoich umiejętności we wszystkich dyscyplinach
sportowych.

Lipno 2015

