


Podstawy prawne  

 Zaświadczenie nr ES. 4330.1.2016 z dnia 19 
grudnia 2016 roku o wpisie do ewidencji szkół 
prowadzonej przez Powiat Kutnowski; 

 Decyzja  Nr 8/2016, wydana przez Starostę 
Kutnowskiego, nadająca szkole uprawnienia 
szkoły publicznej z dniem 1 września 2017 roku, 

 Postanowienie Nr 168/2016, wydane przez 
Łódzkiego Kuratora Oświaty, wyrażające 
pozytywną opinię o spełnianiu wymagań 
określonych w art. 7. ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943) 



Typ i rodzaj szkoły 
 

 trzyletnie liceum ogólnokształcące 
dla młodzieży; 

 szkoła niepubliczna o uprawnieniach 
szkoły publicznej; 

 szkoła umożliwia uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu 
egzaminu maturalnego 

 



Statut szkoły 



Organ prowadzący szkołę  

Fundacja Rodziny Wośko 
KRS: 0000528873 

Adres szkoły 

ul. Józefów 9 
99 – 300 Kutno 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

Łódzki Kurator Oświaty 



Liceum posiada uprawnienia szkoły 
publicznej (art. 7 ust. 3 uoso) 

1. Realizuje programy nauczania uwzględniające 
podstawę programową kształcenia ogólnego. 
2. Realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie 
krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny 
wymiar zajęć określony w ramowym planie 
nauczania szkoły publicznej. 
3. Stosuje zasady klasyfikowania i promowania  
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 
4. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania 
ustaloną dla szkół publicznych. 
5. Zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, posiadających kwalifikacje 
określone dla szkół publicznych.  



ALOD  

 uczy wg  podstaw programowych; 

w cyklu 3 – letnim; 

w wymiarze  godzin nie niższym niż  szkoły 
publiczne; 

 klasyfikuje i promuje uczniów; 

 przeprowadza egzaminy maturalne; 

 zatrudnia kadrę z wymaganymi 
kwalifikacjami 



Rozpoczęcie działalności 

1 września 2017 roku 



Nauczanie i wychowanie 

 w oddziałach ogólnodostępnych; 

 

 w oddziałach dwujęzycznych, prowadzone 
częściowo w dwóch językach – języku 
polskim i języku angielskim. 

 

Niezależnie od dwujęzyczności, każda klasa ma 
określony kierunek kształcenia, wyznaczony przez 
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym. 

 



Misja Szkoły 

„Polsce – służyć, 

Europę – tworzyć, 

Świat – rozumieć” 



Cele szkoły 

 nowoczesna, prestiżowa edukacja na poziomie 
ponadgimnazjalnym, 

 

 wysoki poziom kształcenia, 

 

 wysoki poziom wychowania, 

 

 wysoki poziom kultury, 

 

 wysoki poziom rozrywki  

 

 

 



Atuty szkoły 

 edukacja spersonalizowana, 

wykorzystanie metody tutoringu, 

 gwarancja osobistego rozwoju każdego 
ucznia, 

 pedagogika dialogu, 

 akademicki charakter, 

możliwość tworzenia klas 
dwujęzycznych, 

możliwość korzystania z potencjału 
firmy „Polfarmex S. A.” 



Tutoring w szkole 
 metoda edukacji spersonalizowanej, 

traktująca rozwój podopiecznego holistycznie, 

 według jej prekursorów oraz praktyków, 
stanowi szansę na powrót do źródeł edukacji  
i odnowienie relacji mistrz – uczeń, 

 opiera się na personalizmie, klasycznej 
koncepcji cnót i osiągnięciach psychologii 
pozytywnej, 

 wykorzystuje nowoczesne narzędzia 
edukacyjne, 

 pozwala odkrywać pełnię potencjału ucznia, by 
mógł on wykorzystywać swoje talenty i mocne 
strony dla dobra własnego i innych 

 

 



Akademicki charakter szkoły 

 zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole 
i na uczelni, 

 opieka merytoryczna uczelni nad uczniami 
szczególnie uzdolnionymi już od klasy 
pierwszej, 

 organizacja konferencji naukowych 
tematycznych, 

 realizacja projektów edukacyjnych, 

 obozy naukowo - szkoleniowe 



Oferta edukacyjna na rok szkolny 
2017/2018 

3 oddziały 
 

I. Klasa medyczno – farmaceutyczna 

II.  Klasa politechniczna 

III. Klasa dwujęzyczna o profilu 
dyplomatycznym 



Klasa medyczno - farmaceutyczna 

 przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, 
chemia , język angielski; 

 wzmocniona – poprzez zwiększenie liczby 
godzin – matematyka; 

 dodatkowe przedmioty rozwijające 
kompetencje kierunkowe, m. in. język angielski 
w medycynie, fizyka w medycynie; 

 zajęcia kierunkowe w specjalistycznych, 
nowoczesnych laboratoriach; 

 realizacja projektów edukacyjnych we 
współpracy z uczelniami wyższymi 

 



Do tej klasy zapraszamy 

 

między innymi przyszłych:  

 

lekarzy, 

ratowników medycznych, 

farmaceutów 

 



Klasa politechniczna 

 przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, 
fizyka, informatyka lub chemia (do wyboru przez 
ucznia od klasy drugiej); 

 zwiększenie liczby godzin matematyki i fizyki  
(w stosunku do tej, którą realizują szkoły publiczne); 

 dodatkowo wzmocniony język angielski; 

 dodatkowe przedmioty rozwijające kompetencje 
kierunkowe, m. in. rysunek techniczny; 

  realizacja projektów edukacyjnych we współpracy  
z uczelniami wyższymi 

 

 



Do tej klasy zapraszamy 

między innymi przyszłych: 

 

  inżynierów 

architektów 

 



Klasa dwujęzyczna 
dyplomatyczna 

 klasa dwujęzyczna z językiem angielskim; 

 przedmioty w zakresie rozszerzonym: wiedza 
o społeczeństwie, historia, matematyka; 

 historia (w części dotyczącej historii 
powszechnej), wiedza o społeczeństwie  
i wychowanie fizyczne nauczane  
bilingwalnie – częściowo w języku polskim  
i częściowo w języku angielskim, 
wprowadzanym stopniowo jako drugi język 
nauczania; 



dydaktyka języka angielskiego 
odbywa się w zdecydowanie 
poszerzonym wymiarze godzin; 

dodatkowe przedmioty rozwijające 
kompetencje kierunkowe, m. in. 
podstawy  psychologii  
z elementami coachingu, język 
angielski prawniczy, elementy 
protokołu dyplomatycznego; 

realizacja projektów edukacyjnych 
we współpracy z uczelniami 
wyższymi 

 



Zasady rekrutacji do klasy 
dwujęzycznej 

I etap – sprawdzian kompetencji 
językowych z języka angielskiego; 

 

II etap – rekrutacja wg zasad naboru 
do innych klas 

 



Do tej klasy zapraszamy 
między innymi przyszłych : 

 
polityków,  

dyplomatów,  

pracowników służby cywilnej,  

służb specjalnych,  

instytucji europejskich i organizacji 
międzynarodowych,  

pracowników administracji rządowej  
i samorządowej,  

politologów,  

prawników 



Zalety kształcenia dwujęzycznego 
 

 kształtuje umiejętność biegłego posługiwania się językiem obcym; 
uczeń przyswaja go w takim stopniu, że może się w nim uczyć, 
studiować, pracować; 
 w klasach dwujęzycznych młodzież uczy się dwutorowo – przyswaja 
wiedzę przedmiotową, a jednocześnie kształci kompetencje językowe; 
uczeń może zdawać egzamin dojrzałości na poziomie dwujęzycznym, 
co zapewnia mu dodatkową korzyść (w postaci wysokiego przelicznika 
punktów) podczas rekrutacji na uczelnie wyższe; 
zapewnia elitarną edukację w czasie studiów wyższych – absolwenci 
szkół  dwujęzycznych są przez uczelnie wyższe w Polsce  chętnie 
włączani w programy studiów prowadzonych w języku angielskim; 
absolwenci studiów dwujęzycznych są z kolei najbardziej 
poszukiwani na rynku pracy; 
edukacja dwujęzyczna w liceum przygotowuje do przyszłych studiów 
na uczelniach europejskich;  
przygotowuje także  do egzaminu państwowego z języka obcego 
i uzyskania certyfikatu; 
w przyszłości przygotuje szkołę do wszczęcia procedury związanej 
z możliwością zdawania przez uczniów tzw. matury międzynarodowej. 
  



Oddziały dwujęzyczne 

 w szkole ponadgimnazjalnej to standard  
w większych miastach,  

 przepustka do studiów na najlepszych 
uczelniach w Polsce i za granicą, 

 w dalszej perspektywie gwarancja ciekawej 
pracy 

 
Na kutnowskim rynku edukacyjnym to 
propozycja nowatorska, w naturalny 
sposób uzupełniająca i wzbogacająca 
istniejącą ofertę kształcenia na poziomie 
ponadgimnazjalnym. 
 



Zasady rekrutacji 

Szczegółowe zasady naboru uczniów 
określa „Regulamin rekrutacji do klas 
pierwszych Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Kutnie w roku 
szkolnym 2017/2018”, zamieszczony na 
stronie www.liceum.polfarmex.pl 



Szkoła jest objęta 
systemem naboru 
elektronicznego 



Szkolne plany 
nauczania 

(do wglądu) 



Baza dydaktyczna 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy  
o systemie oświaty (Dz. U. 2016 
poz. 1943) osoby prawne i fizyczne 
mogą zakładać szkoły po 
uzyskaniu wpisu do ewidencji 
prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. 



Organ prowadzący szkołę realizuje 
obecnie zobowiązanie dotyczące 
zapewnienia optymalnych 
warunków umożliwiających 
realizację podstawy programowej  
z poszczególnych przedmiotów 



Nowe budynki szkolne 

Fundacja Rodziny Wośko  
przystąpiła już do realizacji planów 
związanych z budową kompleksu 
nowoczesnych budynków szkolnych 



Kadra pedagogiczna 

Zaproszenie do pracy  

w „Akademickim Liceum 
Ogólnokształcącym z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Kutnie” przyjęli 
najlepsi nauczyciele, będący w swojej 
dziedzinie specjalistami wysokiej klasy 



Szkoła gwarantuje 

 wysoki poziom kształcenia i wychowania; 

 pracę z doświadczoną i przyjazną  kadrą 
pedagogiczną; 

 naukę w oddziałach ogólnodostępnych; 

 naukę w oddziałach dwujęzycznych -   
w języku polskim i w języku angielskim; 

 naukę przedmiotów „kierunkowych”  
w specjalistycznych, nowoczesnych 
laboratoriach, w tym również  
w laboratoriach „Polfarmex S. A.”; 



 indywidualną pracę z każdym 
uczniem w klasach liczących 
maksymalnie po 12 osób; 

 kameralny charakter szkoły; 

 zdecydowanie większą niż  
w szkołach publicznych liczbę 
godzin przedmiotów rozszerzonych; 

 realizację programów 
dodatkowych, rozwijających 
kompetencje kierunkowe, 



 naukę języka angielskiego 
zakończoną certyfikatem; 

możliwość nauki trzech języków 
obcych w szkole; 

 rzetelne przygotowanie do 
egzaminu maturalnego w szkole; 

 obozy naukowo – szkoleniowe 
organizowane we współpracy  
z uczelniami wyższymi; 

możliwość korzystania z systemu 
stypendialnego; 

 



• przygotowanie do studiów w języku 
angielskim na uczelniach polskich  
i zagranicznych; 

• opiekę merytoryczną uczelni 
wyższych nad uczniami szczególnie 
uzdolnionymi;  

• bogatą ofertę zajęć sportowo – 
rekreacyjnych, np. basen, kręgielnia; 

• wycieczki integracyjne, m. in. do 
teatru, filharmonii; 

• spotkania z ludźmi kultury, sztuki  
i nauki, m. in. z reżyserami, 
pisarzami, podróżnikami 

 



Źródła finansowania szkoły 

• środki pochodzące od Fundacji – 
organu prowadzącego szkołę; 

• dotacja oświatowa z budżetu 
powiatu; 

• darowizny; 

• czesne 



Zapraszamy na 

 Drzwi Otwarte” do siedziby szkoły; 

 Spotkania z kadrą pedagogiczną szkoły; 

 Zorganizowane wycieczki edukacyjne do 
firmy „Polfarmex S. A.” 

Informacja o terminach zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej szkoły. 

 Indywidualne rozmowy i konsultacje,  
w ustalonym wcześniej telefonicznie 
terminie 



Kontakt 

www.liceum.polfarmex.pl 
e – mail liceum@polfarmex.pl 

facebook: @alokutno  
tel.: 669 770 940 



Dziękujemy za uwagę 


