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Liceum Ogólnokształcące
w Kamienicy Polskiej

I grupa INŻYNIERYJNO – MEDYCZNA:
- j.angielski, biologia, chemia
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j.polski, matematyka, j.angielski, 
biologia

II grupa ADMINISTRACYJNO – SPOŁECZNA:
- j.angielski, biologia, j.polski
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j.polski, matematyka, j.angielski, 
biologia

Zalety naszego liceum

 
Na rok szkolny 2021/2022 liceum przeprowadza nabór do 1 oddziału:

1 oddział - liceum ogólnokształcące czteroletnie - dla absolwentów po VIII klasie szkoły podstawowej – ilość miejsc 30

Uczniowie z terenu gminy Kamienica Polska i Starcza, 
po przyjęciu do naszego Liceum, mogą nadal bezpłatnie 

korzystać z codziennych dowozów do szkoły.

Warunki rekrutacji i terminy składania podań o przyjęcie 
do klasy I na rok szkolny 2021/2022 znajdziesz 

na naszej stronie  
http://www.liceum.lokp.pl

To Cię na pewno zainteresuje!!!
ź Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone w mało 

licznych grupach  gwarantują  bardzo dobre przygotowanie do 
egzaminu maturalnego;

ź  Rodzinna atmosfera, żaden uczeń nie jest anonimowy;
ź  Indywidualizacja procesu nauczania, szkoła dla ambitnych, 

zdolnych i pracowitych.
ź  Realizacja projektów edukacyjnych, wymiany międzynarodowe 
ź np. ,,Pokaz język" 
ź  Innowacje pedagogiczne w ramach projektu „Lekcja: Enter”
ź Możliwość rozwoju własnych pasji i talentów w ramach kół 

zainteresowań
ź Stypendia dla najlepszych uczniów po każdym semestrze-

Stypendium Starosty Powiatu Częstochowskiego, szkolne 
stypendium motywacyjne. Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
przez cały rok szkolny dla najlepszego ucznia w szkole;

ź Szkoła wolna od zagrożeń cywilizacyjnych, przemocy, 
wymuszeń i narkotyków;

ź Urocze usytuowanie szkoły w otoczeniu parku korzystnie wpływa 
na samopoczucie i zdrowie;

ź Zajęcia szkolne w godz. 8:00 - 15:20;            
ź Zajęcia wychowania fizycznego na hali sportowej;
ź Nowoczesna sala komputerowa i pracownie przedmiotowe 

wyposażone w sprzęt multimedialny, nowoczesne pracownie 
przedmiotowe: biologiczna i chemiczna- urządzone wg 
najnowszych standardów edukacyjnych 

ź Przestronna, dobrze wyposażona biblioteka z dostępem do 
Internetu;

ź Współpraca z wyższymi uczelniami;
ź Wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze, wyjazdy do kin, 

muzeów   i teatrów.

Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło realizację Projektu 
pn. „Kształcenie w młodości, sukces w przyszłości”

ź W ramach projektu realizowane są następujące formy 
wsparcia:

ź Zajęcia rozwijająco- wyrównawcze z matematyki
ź Zajęcia rozwijająco- wyrównawcze z j. angielskiego

ź Zajęcia innowacyjne z biologii w nowoczesnej pracowni 
biologicznej

ź Zajęcia laboratoryjne w nowoczesnej pracowni 
chemicznej

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie oraz 
Regulamin uczestnictwa znajduje się na stronach: 
www.czestochowa.powiat.pl/projekty-unijne oraz 

www.lokp.pl

Porównanie czasu dojazdu i nauki w Częstochowie i w Kamienicy 
Polskiej:
LO w Częstochowie                  LO w Kamienicy Polskiej
wyjazd 7.00 przyjazd ok.17.00            wyjazd 7.00 przyjazd ok.14.30   
czyli około 10 godzin dziennie             czyli 7,5 godziny dziennie

Różnica 2,5 godziny dziennie (12,5 tygodniowo), miesięcznie 50 
godzin,  rocznie 500 godzin, 4 lata 2000 godzin
4 lata  2000 godzin czyli 83,3 dnia = 2,76 miesiąca!!! 

Uczeń szkół częstochowskich ma mniej czasu na naukę, 
gdyż traci go na dojazdy do szkoły!

 Wyobraź sobie całe wakacje spędzone w autobusie i na dworcu!

Koszt biletów PKS i MPK w ciągu 4 lat to około 15000,-zł!,
które możesz wydać na zakup pomocy edukacyjnych lub pokrycie 

kosztów: tematycznych wycieczek programowych lub krajoznawczych, 
wyjazdów do kina, teatru czy obozów wypoczynkowych w czasie ferii 

i wakacji! Nie trać czasu i kasy na dojazdy do Częstochowy! 
Wykorzystaj 2000 godzin na dodatkowe zajęcia rozwijające  

Twoje zainteresowania i indywidualne przygotowania do matury!

Proponujemy dalszą edukację w naszym Liceum  w klasie I w dwóch grupach
 z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:


