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dziennikarskofilmowa

Klasa IA

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
Języki obce: język angielski, drugi język obcy do wyboru (niemiecki  od podstaw
lub kontynuacja, francuski od podstaw, rosyjski od podstaw)
Każdy zainteresowany historią, literaturą, polityką czy wyzwaniami stojącymi przed
współczesnym światem znajdzie tu coś dla siebie. Dogłębne rozumienie tekstów
kultury, klasyków literatury oraz dostęp do aktualnej wiedzy historycznej pozwolą nie
tylko świetnie zdać maturę, ale także lepiej zrozumieć siebie i świat.
Dzięki priorytetom w życiu, nauczycielom, którzy przekazali mi
tak dużo wiedzy i uczciwej nauce nie miałam problemu, by spełnić
swoje cele. A wyniki matury zaskoczyły mnie samą.
Katarzyna Tołwińska – absolwentka 2015, studentka prawa
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski.

„Słowak” to szkoła, w której panuje świetna atmosfera. Narodziły się tam
przyjaźnie, które trwają do dzisiaj, wydarzyły jedne z ważniejszych rzeczy
w życiu (jak matura, z której wyników jestem bardzo zadowolona).Szczerze
polecam tę szkołę przyszłym licealistom!

politechniczna

Klasa „matfiz” to wybór dla tych absolwentów gimnazjum, którzy już dziś wiedzą, że ich
przyszłość związana będzie ze studiami technicznymi. Duża liczba godzin matematyki
i fizyki pozwoli nie tylko solidnie przygotować się do egzaminów maturalnych, ale także
nabyć biegłość w umiejętnościach potrzebnych na studiach. Trwają działania
organizacyjne zmierzające do objęcia patronatu naukowego nad klasą o tym profilu przez
Politechnikę Warszawską.

Klasa IB

Języki obce: język angielski, drugi język obcy do wyboru (niemiecki  od podstaw
lub kontynuacja, francuski od podstaw, rosyjski od podstaw)

Julia Gudaj – absolwentka 2015, studentka japonistyki na Wydziale Orientalistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski.

prawnoeuropejska

Klasa IC

Języki obce: język angielski, drugi język obcy do wyboru (niemiecki  od podstaw
lub kontynuacja, hiszpański od podstaw, rosyjski od podstaw)
Ciekawą propozycją dla osób, które chcą połączyć naukę przedmiotów przyrodniczych
z humanistycznymi, jest profil prawnoeuropejski. Uczniowie mają okazję do twórczego
rozwijania się jako młodzi obywatele, m.in. poprzez organizowanie szkolnych symulacji
wyborów w ramach ogólnopolskiej akcji „Młodzi głosują”. Profil ten, dzięki rozszerzeniu
języka obcego, znakomicie przygotowuje także do studiów lingwistycznych.
Bardzo dobrze wspominam czas spędzony w „Słowaku”. Szkoła
ta bardzo dobrze przygotowała mnie do matury. Atmosfera
współpracy, sprzyjająca rozwijaniu zainteresowań i pasji
sprawiła, że czułam się tam świetnie.
Zuzanna Bieńko – absolwentka 2015, studentka prawa europejskiego na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu

Języki obce: język angielski, drugi język obcy do wyboru (niemiecki  od podstaw lub
kontynuacja, hiszpański od podstaw, rosyjski od podstaw).

biznesowa

Klasa ID

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski.

Absolwenci klas „D” mogą wybierać spośród wielu kierunków studiów. Rozszerzona
matematyka pozwala na kontynuowanie nauki na studiach wymagających
zaawansowanych umiejętności obliczeniowych, np. ekonomia, natomiast geografia
otwiera możliwości studiowania na kierunkach przyrodniczych. Trwają działania
zmierzające do objęcia patronatu naukowego nad klasą przez SGH.
Po trzech latach spędzonych w „Słowaku” bez problemu zdałam
maturę i dostałam się na studia na jednej z najlepszych uczelni
w Polsce. Studia nie były dla mnie zaskoczeniem, byłam
przyzwyczajona do wysokiego poziomu.
Justyna Kaczorek  absolwentka 2015, studentka na Wydziale Instalacji
Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki
Warszawskiej

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski lub matematyka.
Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru (hiszpański od podstaw lub rosyjski
od podstaw).

Klasa IE

doświadczeniami czy sekcjami umożliwiają zetknięcie się na autentycznym badaniem i poznawaniem organizmów jako
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Przedmioty
dodatkowe, możliwe
do włączenia do planu od drugiej klasy (takie
„Słowak”
pozwolił mi namechanizmów.
realizację planów
dotyczących
studiów,
jak fizyka medyczna,
ochrona
środowiska,
osiągnięcia fizyki
i techniki)
nie tylko przydadzą się w perspektywie egzaminów
zapewnił
mi również
wspaniałe
wspomnienia
z okresu
nauki.
maturalnych, ale także rozszerzą horyzonty i pozwolą na dostrzeżenie nowych aspektów poznawanych zjawisk.
Atmosfera
panująca w szkole sprzyja zarówno nauce, jak i kontaktom
towarzyskim. Poznałem tu wielu ciekawych ludzi i przeżyłem
cudowne trzy lata. Serdecznie polecam tę szkołę!

medyczna

Klasa IE  medyczna, z rozszerzeniem przedmiotów: biologia, chemia, język angielski lub matematyka.
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Dominik Marczak – absolwent 2015, student medycyny na Wydziale
WojskowoLekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uwaga !!!
W bieżącym roku naukę w „Słowaku”
kończy sześć klas maturalnych i w związku
z tym szkoła może przyjąć sześć klas
pierwszych. Zdublowana zostanie ta klasa,
do której na jedno miejsce przypadać
będzie ponad dwóch kandydatów.
W przypadku dublowania klasy możliwe jest
wzbogacenie programu o przedmioty
nauczane w zakresie rozszerzonym,
np. w klasie politechnicznej i medycznej
o fizykę.
Ostateczny przydział do grup, w których
nauczany jest drugi język obcy nastąpi na
etapie rekrutacji w lipcu 2016 r. (zobacz
kalendarz rekrutacji).

Przedmioty dodatkowe możliwe do włączenia
do planu lekcji od drugiej klasy:
Klasa A  edukacja filmowa i teatralna i/lub
podstawy dziennikarstwa i retoryka
Klasa B  chemia fizyczna i/lub zastosowanie
informatyki w matematyce
Klasa C  historia państwa i prawa i/lub wiedza
o krajach anglojęzycznych
Klasa D  język angielski w biznesie i/lub
wizualizacja danych statystycznych
Klasa E – fizyka medyczna, ochrona środowiska
i/lub osiągnięcia fizyki i techniki

N a s z

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Nauczyciele języków obcych

z e s p ó ł

Nauczyciele przedmiotów ścisłych

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Zespół psychologów i pedagogów

Nauczyciele wychowania fizycznego

Słowak w rankingach
W prestiżowym rankingu liceów ogólnokształcących czasopisma „Perspektywy” nasze liceum
w 2016 r. zajęło 127. miejsce w Polsce (na ponad 2100 badanych szkół). Badanie EWD (wskaźnik
mierzący skuteczność nauczania) wskazało naszą szkołę jako 19. w skali kraju.

Wydarzenia szkolne

Akcje krwiodawstwa

Integracja szkolna  otrzęsiny klas pierwszych

Konkursy talentów

Przedstawienia teatralne

Rajdy rowerowe

Wycieczki zagraniczne

„Słowak” to nie tylko miejsce codziennej nauki, ale także wspólnota uczniów i nauczycieli. Poznawanie Polski
i Europy na wycieczkach, konkursy, szkolne rozgrywki sportowe, akcje charytatywne – to wszystko sprawia,
że bycie uczniem naszej szkoły umożliwia kreatywne rozwijanie własnych pasji. Projekty filmowe, koła
zainteresowań, wyjścia na wykłady naukowe, wyjazdy do laboratoriów – propozycji jest mnóstwo!

Kalendarz rekrutacji
od 25 kwietnia (poniedziałek) od godz.9.00
do 29 kwietnia (piątek) do godz.16.00
od 09 maja (poniedziałek) od godz. 9.00
do 18 maja (środa) do godz. 16.00
od 17 czerwca (piątek) od godz. 10.00
do 21 czerwca (wtorek) do godz. 16.00

od 24 czerwca (piątek) od godz. 11.00
do 28 czerwca (wtorek) do godz. 16.00

do 29 czerwca (środa) do godz. 15.00

Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół i oddziałów wskazanych w rejestracji
lub składać wnioski, jeśli nie dokonali tego w terminie wskazanym w pkt. 1 Regulaminu
Rekrutacji z uzasadnionych przyczyn losowych
Kandydaci składają:
a) kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które
kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum
b) kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które
kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
Komisja Rekrutacyjna prowadzi weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły i innych
złożonych dokumentów.
Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, zawierające
imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów,
która uprawnia do przyjęcia

15 lipca (piątek) do godz.16.00

od 18 lipca (poniedziałek) od godz. 9.00
do 25 lipca (poniedziałek) do godz. 16.00

26 lipca (wtorek) do godz. 16.00

Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej LO Nr III im. Juliusza Słowackiego:
• rejestrują się w systemie na stronie http://www.otwock.edu.com.pl/;
• dokonują wyboru klas w kolejności od najbardziej oczekiwanej;
• dokonują wydruku wniosku z systemu;
• jeśli LO Nr III im. Słowackiego jest szkołą pierwszego wyboru, podpisany przez siebie i
rodziców wniosek składają w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy 8.00 – 16.00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają:
• oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w LO Nr III im. Juliusza Słowackiego
w Otwocku;
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
• kartę zdrowia;
• 3 aktualne fotografie
Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do
szkoły.
Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub
informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
• Jeśli kandydat nie zostanie zakwalifikowany do wybranego oddziału, istnieje
możliwość, w przypadku wolnych miejsc, przyjęcia kandydata do innej klasy w
liceum, kandydat może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja uzupełniająca
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27 lipca od godz.9.00
do 2 sierpnia do godz.16.00
od 3 sierpnia od godz. 9.00
do 5 sierpnia do godz. 16.00

Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, zawierające
imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów,
która uprawnia do przyjęcia

22 sierpnia do godz.15.00

od 23 sierpnia od godz.8.00
do 25 sierpnia do godz.16.00

26 sierpnia do godz.16.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów przez komisje
rekrutacyjne

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają:
• oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w LO Nr III im. Juliusza Słowackiego
w Otwocku;
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
• kartę zdrowia;
• 3 aktualne fotografie
Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do
szkoły.
Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub
informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

Z A P R A S Z A M Y !
Zespół Szkół Nr 1
05400 Otwock, ul. Słowackiego 4/10
tel: 22 779 22 01, sekretariat_slowak@wp.pl

