
R E G U L A M I N  

przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej 
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi  

w Szczecinie na rok szkolny 2019/2020 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w 
szczególności ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.  
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum 
(Dz.U. z dnia 20 marca 2017 poz. 586)   
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z dnia 21 marca 2017 poz. 610) 
Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z 30 stycznia 2019 r.  

I. WYMAGANE DOKUMENTY 
1. Kandydaci do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie 

składają wnioski  
o przyjęcie do szkoły od 9 maja do 18 czerwca 2019  r. do godziny 15.00. 

2. Od 21 czerwca do 25 czerwca  2019 r. do godziny 15.00 kandydaci składają: 
a. poświadczoną przez dyrektora szkoły kserokopię świadectwa ukończenia szkoły, 
b. poświadczoną przez dyrektora kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

zewnętrznego 
3. Kandydaci do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi mogą 

dołączyć (do 25 czerwca  2019r. do godziny 15.00) do wymaganych dokumentów: 
a. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
b. opinie psychologiczno – pedagogiczne, 
c. dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów (część IIa, punkt 4 i część IIb, punkt 4). 

IIa. KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW  DO TRZYLETNIEGO  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  W SZCZECINIE: 
1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w 

Szczecinie decyduje ilość punktów. 
2. Punkty będą przyznawane przez szkolną komisję rekrutacyjną  wg poniższych zasad: 
a. Maksymalnie 72  punktów za osiągnięcia dydaktyczne udokumentowane świadectwem szkolnym 
zgodnie z następującymi kryteriami przeliczania ocen z wybranych przedmiotów na punkty: 

 
- do klasy psychologicznej (1a) 

ocena
j. polski j. obcy 

(obowiązkowy) matematyka biologia

Il. punktów Il. Punktów Il. Punktów Il. Punktów

celujący 18 18 18 18

bardzo dobry 17 17 17 17

dobry 14 14 14 14

dostateczny 8 8 8 8

dopuszczający 2 2 2 2
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- do klasy pedagogicznej (1b) 

  

- do klasy informatyczno - językowej (1c) 

- do klasy społecznej (1d) 

ocena
j. polski j. obcy 

(obowiązkowy) matematyka geografia

Il. punktów Il. Punktów Il. Punktów Il. Punktów

celujący 18 18 18 18

bardzo dobry 17 17 17 17

dobry 14 14 14 14

dostateczny 8 8 8 8

dopuszczający 2 2 2 2

ocena
j. polski j. obcy 

(obowiązkowy) matematyka informatyka

Il. punktów Il. Punktów Il. punktów Il. punktów

celujący 18 18 18 18

bardzo dobry 17 17 17 17

dobry 14 14 14 14

dostateczny 8 8 8 8

dopuszczający 2 2 2 2

ocena
j. polski j. obcy 

(obowiązkowy) matematyka historia

Il. punktów Il. Punktów Il. Punktów Il. Punktów

celujący 18 18 18 18

bardzo dobry 17 17 17 17

dobry 14 14 14 14

dostateczny 8 8 8 8

dopuszczający 2 2 2 2
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       b. Maksymalnie 100  punktów za wyniki z egzaminów gimnazjalnych  zgodnie z następującymi kryteriami 
przeliczania % na punkty z: 

• języka polskiego (1% = 0,2 pkt.),   
• historii i wiedzy o społeczeństwie( 1% = 0,2 pkt.),  
• matematyki (1% = 0,2 pkt.),  
• przedmiotów przyrodniczych biologii, fizyki, geografii, chemii (1% = 0,2 pkt.),  
• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (1%=0,2 pkt.)  
c. 7 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 
d. 3 punkty za wymienione na świadectwie szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w 

tym na rzecz środowiska szkolnego (szczególnie  w formie wolontariatu)  
e. Maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

Punkty przyznaje się wg poniższych kryteriów:   

๏ Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,  
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,  
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -  5 punktów, 

๏  Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 
przez kuratora oświaty: 
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,  
• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty; 

๏ Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim 
• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej -  10 punktów,  
• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty, 
•  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty.   

๏ Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 punktów, 
• dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 
• dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów, 
• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 
• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 
• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty; 

๏ Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub 
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 
szkoły, na szczeblu: 
• międzynarodowym – 4 punkty, 
• krajowym – 3 punkty, 
• wojewódzkim – 2 punkty, 
• powiatowym –1 punkt. 
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W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, 
artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na 
świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego 
ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 
osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

3. Rekrutacja uczniów niepełnosprawnych posiadających  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
odbywa się zgodnie z zasadą, że do każdego oddziału przyjętych zostanie od 3 do 5 osób 
niepełnosprawnych. O przyjęciu kandydata z orzeczeniem do kształcenia specjalnego decydują: 
a. wyniki z wybranych zajęć edukacyjnych zgodnie z kryteriami rekrutacji, 
b. wyniki osiągnięte na egzaminie gimnazjalnym.  
c. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie szkolnym (zgodnie z kryteriami rekrutacji) 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo 
mają: 

a. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze 
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogiczne, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej 

b. osoby z wielodzietnych rodzin (tj.: wychowujących troje lub więcej dzieci) 
c. osoby niepełnosprawne, 
d. osoby, których jeden z rodziców jest niepełnosprawny, 
e. osoby, których rodzice są niepełnosprawni, 
f. osoby, których rodzeństwo jest niepełnosprawne, 
g. osoby z rodzin niepełnych, 
h. osoby objęte pieczą zastępczą (tj.: wychowywane w rodzinach zastępczych, domach dziecka i innych 

placówkach). 
Powyższe kryteria mają wartość jednakową. 

5. Obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są 
przyjmowani na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie 
danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

IIb. KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO CZTEROLETNIEGO LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  W SZCZECINIE: 
1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w 

Szczecinie decyduje ilość punktów. 
2. Punkty będą przyznawane przez szkolną komisję rekrutacyjną  wg poniższych zasad: 
a. Maksymalnie 72  punktów za osiągnięcia dydaktyczne udokumentowane świadectwem szkolnym 
zgodnie z następującymi kryteriami przeliczania ocen z wybranych przedmiotów na punkty: 

 
- do klasy psychologicznej (1a) 

ocena
j. polski j. obcy 

(obowiązkowy) matematyka biologia

Il. punktów Il. punktów Il. punktów Il. Punktów

celujący 18 18 18 18

bardzo dobry 17 17 17 17

dobry 14 14 14 14

dostateczny 8 8 8 8

dopuszczający 2 2 2 2
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- do klasy pedagogicznej (1b) 

- do klasy informatyczno - językowej (1c) 

- do klasy społecznej  (1d) 

       b. Maksymalnie 100  punktów za wyniki z egzaminu ósmoklasisty  zgodnie z następującymi kryteriami 
przeliczania % na punkty z: 

• języka polskiego (1% = 0,35 pkt.), 
• matematyki (1% = 0,35 pkt.),  
• języka obcego nowożytnego (1%= 0,3 pkt.)  
c. 7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

ocena
j. polski j. obcy 

(obowiązkowy) matematyka geografia

Il. punktów Il. punktów Il. punktów Il. Punktów

celujący 18 18 18 18

bardzo dobry 17 17 17 17

dobry 14 14 14 14

dostateczny 8 8 8 8

dopuszczający 2 2 2 2

ocena
j. polski j. obcy 

(obowiązkowy) matematyka informatyka

Il. punktów Il. punktów Il. punktów Il. punktów

celujący 18 18 18 18

bardzo dobry 17 17 17 17

dobry 14 14 14 14

dostateczny 8 8 8 8

dopuszczający 2 2 2 2

ocena
j. polski j. obcy 

(obowiązkowy) matematyka historia

Il. punktów Il. punktów Il. Punktów Il. Punktów

celujący 18 18 18 18

bardzo dobry 17 17 17 17

dobry 14 14 14 14

dostateczny 8 8 8 8

dopuszczający 2 2 2 2
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d. 3 punkty za wymienione na świadectwie szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w 
tym na rzecz środowiska szkolnego (szczególnie  w formie wolontariatu)  

e. Maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej. Punkty przyznaje się wg poniższych kryteriów:   

๏ Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,  
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,  
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -  5 punktów, 

๏  Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 
przez kuratora oświaty: 
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,  
• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty; 

๏ Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim 
• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej -  10 punktów,  
• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty, 
•  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty.   

๏ Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 punktów, 
• dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 
• dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów, 
• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 
• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 
• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty; 

๏ Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione lub sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na 
szczeblu: 
• międzynarodowym – 4 punkty, 
• krajowym – 3 punkty, 
• wojewódzkim – 2 punkty, 
• powiatowym –1 punkt. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, 
artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na 
świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego 
ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 
osiągnięcia wynosi 18 punktów. 
 

3. Rekrutacja uczniów niepełnosprawnych posiadających  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
odbywa się zgodnie z zasadą, że do każdego oddziału przyjętych zostanie od 3 do 5 osób 
niepełnosprawnych. O przyjęciu kandydata z orzeczeniem do kształcenia specjalnego decydują: 
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a. wyniki z wybranych zajęć edukacyjnych zgodnie z kryteriami rekrutacji, 
b. wyniki osiągnięte na egzaminie ósmoklasisty, 
c. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie szkolnym (zgodnie z kryteriami rekrutacji) 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo 
mają: 

a. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze 
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogiczne, w 
tym publicznej poradni specjalistycznej 

b. osoby z wielodzietnych rodzin (tj.: wychowujących troje lub więcej dzieci) 
c. osoby niepełnosprawne, 
d. osoby, których jeden z rodziców jest niepełnosprawny, 
e. osoby, których rodzice są niepełnosprawni, 
f. osoby, których rodzeństwo jest niepełnosprawne, 
g. osoby z rodzin niepełnych, 
h. osoby objęte pieczą zastępczą (tj.: wychowywane w rodzinach zastępczych, domach dziecka i innych 

placówkach). 
Powyższe kryteria mają wartość jednakową. 

5. Obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są 
przyjmowani na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie 
danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

III. WYNIKI REKRUTACJI: 
1. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego odbędzie się 5 lipca 2019 r. do godz. 12.00. 
2. Rodzice kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych do LOzOI są zobowiązani 

potwierdzić wolę nauki (poprzez złożenie oryginału świadectwa i  oryginału zaświadczenia o 
szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego) w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 
Integracyjnymi od 5 lipca 2019 r. do 10 lipca 2019 roku do godziny 15.00. 

3. Kandydaci przyjęci do szkoły od 5 lipca 2019 r. do 10 lipca 2019  roku są zobowiązani do dostarczenia 
do LOzOI trzech (podpisanych na odwrocie) zdjęć legitymacyjnych. 

4. 12 lipca 2019 r. do godz. 12.00 ogłoszona zostanie lista kandydatów przyjętych do szkoły. 
5. Kandydaci nieprzyjęci do klasy pierwszej w ciągu 7 dni mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. 
6. Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od złożenia 

wniosku, o którym mowa w punkcie 5. 
7. Kandydat nieprzyjęty może złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od otrzymania tego 
uzasadnienia. 

8. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. 
9. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły, mogą składać dokumenty w szkołach dysponujących 

wolnymi miejscami. 
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IV. INFORMACJE DODATKOWE: 

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do czterech klas pierwszych, w których 
wybierają następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty 
uzupełniające: 

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Integracyjnymi

Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Integracyjnymi

Psychologiczna  (klasa 1a) 
Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym: 

• Język polski 
• Biologia 
• Chemia 

Przedmioty uzupełniające: 
• Psychologia 
• Historia i społeczeństwo

Psychologiczna  (klasa 1a) 
Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym: 

• Język polski 
• Biologia 
• Chemia 

Przedmioty uzupełniające: 
• Psychologia 

Pedagogiczna (klasa 1b) 
Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym: 

• Język polski 
• Biologia 
• Geografia 

Przedmioty uzupełniające: 
• Pedagogika 
• Historia i społeczeństwo

Pedagogiczna (klasa 1b) 
Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym: 

• Język polski 
• Biologia 
• Geografia 

Przedmioty uzupełniające: 
• Pedagogika 

Informatyczno - językowa  (klasa 1c) 
Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym: 

• Matematyka 
• Informatyka 
• Język angielski 
• Chemia 

Przedmiot uzupełniający: 
• Historia i społeczeństwo

Informatyczno - językowa  (klasa 1c) 
Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym: 

• Matematyka 
• Informatyka 
• Język angielski 

Społeczna  (klasa 1d) 
Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym: 

• Geografia 
• Historia 
• Wiedza o społeczeństwie

Społeczna  (klasa 1d) 
Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym: 

• Geografia 
• Historia 
• Wiedza o społeczeństwie
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