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licea ogólnokształcące
Zadaniem liceów ogólnokształcących jest przede wszystkim przygotowanie kandydatów do podjęcia studiów wyższych.
Nauka w tym typie szkoły zapewnia uzyskanie wykształcenia ogólnego na poziomie
średnim. Jeżeli kandydat nie ma jeszcze sprecyzowanych planów zawodowych lub
planuje po trzech latach dalsze kształcenie na studiach wyższych, to może wybrać
ten typ szkoły. Każdy absolwent liceum ogólnokształcącego po wybraniu tego typu
szkoły będzie miał opanowane wiadomości i posiadał umiejętności ze wszystkich
przedmiotów oraz będzie przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego z co
najmniej dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym. To znacząco zwiększy jego
szansę na podjęcie studiów na wybranym kierunku.
Absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą:
• po otrzymaniu świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego - podjąć
dalszą naukę w szkole policealnej; ukończenie szkoły policealnej i zdanie zewnętrznego egzaminu umożliwi im otrzymanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe,
• po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości i podjąć
studia wyższe,
• uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych lub w trakcie pracy
zawodowej (kwalifikacyjne kursy zawodowe)..
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W liceach ogólnokształcących może być realizowane kształcenie w zakresie rozszerzonym od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, do których zalicza się: język polski, historia, geografia, biologia, chemia,
fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, dwa
języki obce nowożytne, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym wyznacza dla danego oddziału dyrektor
liceum po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana
– po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych,
kadrowych i finansowych liceum.
Na co zwrócić uwagę, wybierając liceum ogólnokształcące
1. Zastanów się, jakich przedmiotów najchętniej się uczysz np.: języka
polskiego, historii czy wolisz chemię lub fizykę.
2. Wybierz liceum, w którym lubiane przez Ciebie przedmioty będą
nauczane w formie rozszerzonej.
3. Dowiedz się, jakie przedmioty bierze pod uwagę uczelnia wyższa,
przyjmując studentów. Możesz wówczas wybrać szkołę, w której są
„profilowane” klasy, które w odpowiedni sposób przygotują do matury.
Ważne jest to, jakich przedmiotów chętnie się uczysz i czym się interesujesz.
Być może Twoje pasje ułatwią Ci podjęcie decyzji związanej z wyborem szkoły.
W ofercie liceów ogólnokształcących są klasy ogólne, dwujęzyczne, międzynarodowe, sportowe, mistrzostwa sportowego i integracyjne. Absolwenci gimnazjów i szkół
podstawowych będą mogli podjąć naukę w klasach o takich „profilach” jak: politechniczno-architektoniczny, informatyczno-politechniczny, prawniczy, dziennikarski,
psychologiczny, językowy, medyczny, kosmetyczny, menadżerski, przyrodniczy, ekonomiczny, artystyczny, mundurowy.
Nabór do klas sportowych zgodnie z ustaleniami Prezydenta Miasta Białegostoku
prowadzić będą: IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida (specjalność: lekkoatletyka/strzelectwo), IX Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych (specjalność: halowa piłka nożna chłopców – futsal/piłka nożna
dziewcząt), X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku (specjalność: pływanie/strzelectwo) oraz XVII Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Rolniczych (specjalność:
piłka siatkowa/kajakarstwo). Będzie prowadzony również nabór do klas mistrzostwa
sportowego w XIII Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (specjalność: short-track) i w XVII Liceum Ogólnokształcącym
Zespołu Szkół Rolniczych (specjalność: lekkoatletyka oraz tenis stołowy/badminton).
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Nabór do oddziałów klasy pierwszej integracyjnej prowadzić będzie Liceum Ogólnokształcące Integracyjne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku.
Atrakcyjną ofertą Miasta jest funkcjonowanie oddziału międzynarodowego realizującego program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate). Klasa taka
powstała w II Liceum Ogólnokształcącym im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiejprzy ul. Narewskiej 11.
Program Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme jest dwuletnim kursem
przygotowującym do studiów i kończący się sesją egzaminacyjną w maju, poprzedzony roczną klasą przygotowawczą (tzw. pre-IB). Kurs przeznaczony jest dla zdolnych
i zmotywowanych uczniów w wieku od 16 do 19 lat. Nauka w programie IB Diploma
Programme wymaga od uczniów nie tylko bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, ale także dobrej organizacji oraz systematyczności.
Podstawowym wymogiem stawianym przed uczniami jest zdanie sześciu egzaminów z wybranych przedmiotów (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Od klasy II uczeń wybiera 6 przedmiotów (po jednym z każdej grupy)
3 lub 4 na poziomie rozszerzonymi 2 lub 3 na poziomie podstawowym:
• grupa 1 język A: polski (HL, SL),
• grupa 2 język B: angielski HL (kontynuacja), niemiecki (HL, SL kontynuacja), francuski (początkujący / SL), rosyjski (początkujący/SL),
•
grupa 3 nauki społeczne: historia (HL, SL), geografia (HL, SL), ekonomia (HL, SL),
• grupa 4 nauki ścisłe: chemia (HL, SL), biologia (HL, SL), fizyka (HL,
SL), informatyka (HL, SL),
• grupa 5: matematyka (jest obowiązkowa i oferowana na trzech poziomach): matematyka HL (zaawansowana), matematyka SL (średniozaawansowana), mathematical studies (podstawowa / SL),
• grupa 6 – uczniowie wybierają jeden dodatkowy przedmiot z grup 2-4.
Uczeń musi uczestniczyć oraz zaliczyć 100 godzin kursu Teoria Wiedzy (Theoryof
Knowledge – TOK), którego celem jest badanie relacji pomiędzy poszczególnymi
dziedzinami wiedzy oraz sposobami jej zdobywania. Poza tym uczeń zobowiązany
jest takżedo wypracowania 150 godzin (przez okres 2 lat) w ramach programu CAS
(Creativity, Action, Service), który kładzie nacisk na rozwijanie indywidualnych
umiejętności oraz zainteresowań jednostki w ramach dodatkowych zajęć z dziedziny kreatywności oraz aktywności fizycznej. Celem CAS-u jest także uwrażliwienie
uczniów na potrzeby społeczne poprzez udział w różnych formach wolontariatu.
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Dodatkowym wymogiem niezbędnym do uzyskania Matury Międzynarodowej IB
jest samodzielne przygotowanie oraz napisanie w języku angielskim pracy badawczej
Extender Essay.
Dyplom Matury Międzynarodowej uprawnia do ubiegania się o indeks wszystkich
uczelni wyższych na świecie.
Cykl trzyletni: klasa pierwsza – przygotowująca do programu matury międzynarodowej realizująca polską podstawę programową przy założeniu, że 75% treści przekazywanych jest w języku angielskim, klasa druga i trzecia realizująca program Matury
Międzynarodowej Organizacji International Baccalaureate.
Ponadto II Liceum Ogólnokształcące będzie prowadziło nabór do oddziałów, które
otrzymały honorowy patronat Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski
(klasa menadżerska i prawniczo – humanistyczna).
III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku przy ul. Pałacowej 2/1 zachęca absolwentów gimnazjów do podjęcia nauki w oddziale z hiszpańskim
językiem nauczania. Zajęcia prowadzą nauczyciele z Hiszpanii oraz polscy nauczyciele
języka hiszpańskiego.
Jednym z oddziałów w V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego przy ul.
Miodowej 5 jest oddział „informatyka-robotyka”. Uczniowie wybierając ten oddział,
będą realizować m.in. podstawy robotyki i elementy grafiki komputerowej i grafikę
3D.
VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Wierzbowej 7 będzie prowadzić nabór do klasy o kierunku kosmetycznym, fotograficznym
i teatralnym. Klasa kosmetyczna została objęta patronatem naukowym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczniowie będą realizować zajęcia z wizażu, chemii
i biologii kosmetycznej. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych
w Samodzielnej Pracowni Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Nauka w klasie fotograficznej i teatralnej opiera się na: przedmiotach teoretycznych,
zajęciach praktycznych w studio wyposażonym w profesjonalne oświetlenie studyjne,
plenerach, wernisażach. Uczniowie mają warsztaty filmowe, fotograficzne, teatralne,
zajęcia z interpretacji piosenki oraz elementy choreografii prowadzone przez wybitnych i cenionych przez uczniów specjalistów.
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rot. Witolda Pileckiego przy ul. Grottgera 9 prowadzić będzie nabór do klasy dziennikarskiej, architektonicznej oraz językowej,
w których uczniowie będą realizowali zajęcia odpowiednio m.in. z technologii informacyjnej, rysunku w architekturze czy języka chińskiego. Uczniowie zainteresowani
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zajęciami artystycznymi będą mogli rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc na
próbach Chóru Undecimo oraz Teatru Prestidigitator.
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego przy ul. Upalnej 26
będzie prowadzić nabór do klas mundurowych (służba graniczna, służba w Policji,
bezpieczeństwo narodowe) dla wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość ze służbami
mundurowymi. W oddziałach takich uczniowie realizują zajęcia specjalistyczne prowadzone przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz zapoznają się ze specyfiką
i techniką pracy w służbach mundurowych.

Licea ogólnokształcące

85

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
ul. Piastowska 5, 15 – 207 Białystok
tel. 85 741 49 44 / fax. 85 741 37 11, tel. do Internatu VIII LO: 85 741 45 77
e-mail: liceum@8lo.bialystok.pl, www.8lo.bialystok.pl
Facebook: www.facebook.com/VIII LoBialystok
Dyrektor: Antoni Teodor Grodzki

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019
Oddział

Liczba
miejsc

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

Nauczane
języki obce

A co dalej?
Możliwości
dalszego
kształcenia:
studia na

prawnospołeczny

29

j. polski, historia, wos

j. angielski, j.

kierunkach

niemiecki/j.

humanistycznych,

francuski

pedagogicznych
i in.
studia na

medyczny

29

kierunkach

biologia, chemia,

medycznych,

fizyka

ochrona
środowiska i in.
studia na

politechnicznoinformatyczny

29

matematyka, fizyka,
informatyka

j. angielski, j.

kierunkach

niemiecki/j.

inżynierskich,

rosyjski

politechnicznych
i in.
studia na

menadżerskoinformatyczny

29

matematyka,

kierunkach

geografia,

politechnicznych,

informatyka

przyrodniczych
i in.
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Oddział

Liczba
miejsc

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

Nauczane
języki obce

A co dalej?
Możliwości
dalszego
kształcenia:
studia na

ekonomicznojęzykowy

29

matematyka, j.

j. angielski, j.

angielski, geografia

niemiecki

kierunkach
ekonomicznych,
przyrodniczych
i in.
studia na

medycznojęzykowy

29

j. angielski, biologia,

j. angielski, j.

chemia

niemiecki

kierunkach
medycznych,
przyrodniczych
i in.
studia na

dziennikarski

29

j. angielski, j. polski,

j. angielski, j.

kierunkach

wos

francuski

humanistycznych
i in.

Nasze atuty

•
•
•
•
•
•

uczniom szkoły proponuje się ciekawy dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym oraz interesujące zajęcia uzupełniające;
VIII LO to aktywny ośrodek kulturotwórczy prowadzący działalność wydawniczą;
Szkoła dysponuje internatem oraz stołówką serwującą pyszne obiady;
Liceum dysponuje najnowocześniejszym wyposażeniem i bardzo dobrą bazą
sportową;
organizowanych jest wielu konkursów i konferencji naukowych;
absolwenci VIII LO uzyskują indeksy na prestiżowe uczelnie i odnoszą liczne
sukcesy w życiu.

Baza lokalowa i dydaktyczna

•

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku to dwupiętrowy budynek z kilkunastoma dobrze wyposażonymi pracowniami: m. in. tablice interaktywne, dostęp do Internetu. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny;
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•

baza szkoły to:
- dwie nowe pracownie internetowe,
- 26 stanowisk komputerowych z dostępem do szybkiego Internetu,
- laboratorium nauk przyrodniczych,
- biblioteka (17,5 tys. książek),
- sala gimnastyczna, siłownia wyposażona w nowy profesjonalny sprzęt,
- sklepik,
- stała opieka medyczna (gabinet pielęgniarki szkolnej),
- internat dysponujący 114 miejscami,
- stołówka dostępna dla wszystkich uczniów VIII LO (pełne wyżywienie),
- punkt ksero dla uczniów,
- multimedialne centrum informacyjne (kawiarenka internetowa),
- wielofunkcyjny kompleks boisk: do piłki ręcznej/nożnej, koszykowej, siatkowej, tenisa wraz z bieżnią,
- zadaszone wiaty na rowery i motorowery,
- w szkole działa Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej.

Osiągnięcia

•

•

•
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VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku to dziś, szkoła, która wypracowała swoją markę i jest bardzo dobrze
rozpoznawalna na edukacyjnym rynku miasta. Jest prężnym ośrodkiem kulturotwórczym na mapie edukacyjnej Białegostoku. Od 16 lat organizuje we
współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetem w Białymstoku Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastów” /laureaci otrzymują indeksy na
dzienne studia historyczne/. Uczestniczy od początku z wielkim powodzeniem w konkursie „Historia bliska” organizowanym przez Ośrodek Karta,
którego efektem jest 11 tomów „Podlaskich losów”, książek w których znalazły się prace uczniowskie nagrodzone w w/w konkursie. Stanowi to niewątpliwie ewenement w historii działalności oświatowej w mieście i regionie;
VIII LO jest organizatorem naukowych konferencji poświęconych wielokulturowości regionu, podczas których współpracując z UwB, IPN, Ambasadą
Amerykańską, Polsko-Francuską Fundacją Nowych Praktyk Demokratycznych przybliża młodzieży białostockiej złożoną historię poszczególnych ludzi
i miasta. Rozbudza aktywność poznawczą gimnazjalistów organizując od 11
lat Wojewódzki Konkurs Geograficzny „Kontynenty Świata”;
bardzo ważnym elementem funkcjonowania szkoły jest sport. Zaszczepia on
zdrową rywalizację, wpaja zasady fair play, uczy patriotyzmu, kreuje zdrowy
styl życia, radzenia sobie z porażkami. W historii liceum największe sukcesy
odnosiły dyscypliny: sporty strzelecko-obronne, piłka ręczna chłopców, koszykówka chłopców, siatkówka dziewcząt, szachy, łyżwiarstwo szybkie;
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„Ósemka” nieustannie wypracowuje nowe tradycje. Na trwałe wpisały się
w historię Liceum: Święto Szkoły „Kaziki”, Święto Sportu Szkolnego, Królewskie pasowanie i ślubowanie pierwszoklasistów, Dni Adaptacji „Jesteśmy
razem”;
uczniowie są finalistami centralnego szczebla Olimpiady Historycznej,
Olimpiady Chemicznej i Olimpiady Ekologicznej, uzyskują czołowe miejsca w Ogólnopolskim konkursie Historyczno-Literackim o Zbrodni Katyńskiej. Uzyskali I i II wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Komputerowo
wspieramy eksperyment szkolny w przedmiotach przyrodniczych”. I miejsce w konkursie „Historia Białegostoku i województwa podlaskiego (2014).
Dziewczęta zdobyły II miejsce w kraju w Wieloboju Obronnym, a chłopcy III
w Zimowym Zdobywaniu Twierdzy Boyen. Wystawa przygotowana przez
uczniów w ramach projektu „Przywróćmy pamięć” pokazywana była w Białymstoku i Warszawie, a spektakl teatralny „Z zaświatów” w Białostockim
Teatrze Lalek. Projekt edukacyjny „E-Fizyka wokół nas” został nagrodzony
w europejskim konkursie E-Learning Awards w 2011 r. I miejsce w fotograficznym Konkursie „ Białystok wczoraj i dziś” organizowanym przez Radę
Miejską Białegostoku (2011). III miejsce w województwie w piłce ręcznej
chłopców - 2013 r. II miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w rowerowej jeździe na orientację chłopców (2014). I miejsce w XII Jesiennym
Turnieju piłki Nożnej (2014) i drugie miejsce w 2015 r. II miejsce w województwie w tenisie stołowym chłopców (2014). I miejsce w województwie badmintonistek z „ósemki” i II chłopców (2015). Mistrzostwo Świata
w Tańcu Artystycznym Federacji WADF. Realizacja nagrodzonego projektu
edukacyjnego „80 km niepamięci – spotkania z historią pogranicza polsko-białoruskiego” (2014). II miejsce w Konkursie Historyczno-Geograficznym
o Szwajcarii (2014). III miejsce w diecezjalnym etapie XIX Ogólnopolskiej
Olimpiady Franciszkańskiej Wiedzy o św. Maksymilianie (2015). III miejsce i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Historia bliska – nieodkryta,
nieopowiedziana, niewysłuchana…” (2015). IV miejsce drużyny chłopców
w XXI Mistrzostwach Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych
o Puchar Ministra Obrony Narodowej (2015). Brązowy medal w Mistrzostwach Polski Juniorów w szermierce (2016). Realizacja zajęć z matematyki
we współpracy z Wydziałem Informatyki i Matematyki w korzystaniu z programu GeoGebra (2015). „ Österreich in meinen Augen” to praca naszego
ucznia, która została uznana za najlepszą prezentację PowerPoint w konkursie
„Austria, jaką kojarzę” (2015). Od 2015 r. Liceum uczestniczy w projekcie
edukacyjnym zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku.
Od 2013 r. organizuje we współpracy z Zakładem Medycyny Ratunkowej
i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Rejonowe Zawody
w Udzielaniu Pierwszej Pomocy. Nauczyciel szkoły jest jednym z redaktorów
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metodycznych e-podręcznika z geografii do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (2015/2016). Jest organizatorem tzw. maratonów literackich
o zasięgu regionalnym od 2015 r. Współorganizuje od 2015 r. „Podlaskie
spotkania z pisarzami”. Realizacja od 2016 r. przez klasę medyczną projektu
edukacyjno-wychowawczego we współpracy z Uniwersytetem Medycznym
w Białymstoku. III nagroda w XIX edycji konkursu ogólnopolskiego „Historia Bliska” – 2016 r. III miejsce w Licealiadzie w Rowerowej Jeździe na Orientację – 2016 r. II miejsce tenisistów stołowych w województwie podlaskim
– 2016 r. II indywidualnie i III drużynowo w zawodach strzeleckich o puchar
Marszałka Województwa Podlaskiego – 2017 r. V miejsce dziewcząt w Lidze Piłki Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych – 2017 r. I miejsce chłopców
w Mistrzostwach Województwa w Futsalu – 2017 r. Realizacja we współpracy
z Zakładem Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku projektu edukacyjnego „Odważ się – rusz na pomoc” – 2016
r. Współpraca w ramach programu Comenius ze szkołami z Austrii, Niemiec
i Szwecji, której efekty są zaliczane przez Narodową Agencję do przykładów
„dobrej roboty”, stawiają nas w czołówce polskich szkół realizujących wymianę międzynarodową. Szkoła została wyróżniona odznaczeniem E-Twinning
Label za najlepszy projekt międzynarodowy w 2010 r. Od 2015 r. realizujemy
projekt edukacyjny nagrodzony Odznaką Sport Vereint za współpracę z młodzieżą niemiecką. Realizacja w latach 2016 - 2018 projektu edukacyjnego
„Z kluczem w przyszłość” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja w r. szk. 2017/2018 projektu „Razem dla edukacji” – współpraca
ze szkołą z Wilna. II miejsce w XV Jesiennym Turnieju Piłki Nożnej – 2017.
II miejsce w ogólnopolskim konkursie j. niemieckiego – Verstehen – 2017.
III miejsce w V Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka
w Świecie Współczesnym – 2018.
Zajęcia dodatkowe

Uczniowie mogą uczestniczyć dodatkowo w zajęciach kół przedmiotowych i zainteresowań:
• polonistyczne, geograficzne, historyczne, chemiczne, matematyczne, współpracy międzynarodowej, internetowe;
• sportowe: piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, nożna, strzelecko-obronne;
• wolontariat, krwiodawstwo;
• redakcja gazety szkolnej „Ósemki”;
• zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych.

120

Licea ogólnokształcące

