
 

Medycy na start! 



 

Warsztaty edukacyjne „Bioróżnorodnośd nad Liwcem” 

Do klasy medycznej zapraszamy absolwentów szkół podstawowych 

zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu biologii i chemii. Tu zrealizują 

swoje pasje poznawcze cechujący się dociekliwością eksperymentatorzy, 

naukowcy, odkrywcy, a także miłośnicy przyrody z ekologicznym zacięciem. Profil 

spełni oczekiwania tych wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami na 
kierunkach medycznych, przyrodniczych i inżynieryjnych. 

Pokaz doświadczeo chemicznych. Dzieo Otwarty w LO 



 

Ofertę zaprezentują Karolina, Marcin i Kamila,  
medycy z pasją  

Przedmioty punktowane w rekrutacji:  j. polski, matematyka, j. obcy;  

                                                                  biologia lub chemia 

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe: biologia, chemia 

Przedmioty rozszerzone do wyboru: matematyka lub j. angielski 

Język obcy obowiązkowy: j. angielski 

Języki obce do wyboru: j. francuski lub j. niemiecki 



 

Pracownia chemiczna wyposażona w ramach projektu unijnego  „Szkoły z Duchem 
Czasu” 

Zajęcia przedmiotowe prowadzone w nowoczesnych salach dydaktycznych; 

zdobywanie wiedzy teoretycznej w połączeniu z doświadczeniami i eksperymentami. 

Dzielenie się zdobytą wiedzą, pasją  
i umiejętnościami podczas  Dni 
Otwartych w LO 



 

Na Uniwersytecie Medycznym  
w Białymstoku 

Zajęcia organizowane we współpracy z wyższymi uczelniami z uwzględnieniem 

praktycznych ćwiczeń prowadzonych w doskonale wyposażonych pracowniach 

biotechnologicznych i laboratoryjnych. Możliwość sprawdzenia predyspozycji, rozwoju 

kompetencji i kontynuowania edukacji na poszczególnych kierunkach.  

Na Wydziale Chemii UPH w Siedlcach 

W Wyższej Szkole Inżynierii  
i Zdrowia w Warszawie 

W SGGW w Warszawie 



 

Zajęcia z podstaw dietetyki 
Wykład studentki dietetyki z Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego  

Projekt edukacyjny „Bioróżnorodnośd nad Liwcem” 

Projekty i przedsięwzięcia edukacyjne związane z kształtowaniem postaw 

prozdrowotnych i proekologicznych.  



 

Wycieczki edukacyjne. Poznanie miejsc związanych z historią medycyny i 

farmacji. 

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w Pałacu Branickich w Białymstoku 

 Muzeum Farmacji w Warszawie 



 

Udział w akcji pozyskiwania kolejnych dawców szpiku oraz innych akcjach 

profilaktycznych i medycznych we współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami. 

Dzieo Dawcy Szpiku w LO.  Medycy w roli wolontariuszy Fundacji DKMS  POLSKA i ogólnopolskiej bazy potencjalnych 
dawców szpiku POLTRANSPLANT 

Konferencja „Transplantacje – 
dar życia. Jestem na tak!” 

Konferencja „Depresja…  
i co dalej?” z udziałem  
prof. Łukasza Święcickiego 
z Instytutu Psychiatrii i 
Neurologii w Warszawie 



 

Agata Żukowska, uczestniczka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 
(kwalifikacja do etapu okręgowego) z opiekunką p. Teresą Gielewicz 

OLIMPIADY I KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

Konkurs chemiczny ALCHEMIK 

Olimpiada Języka Francuskiego 

Regionalne Dyktando Języka Niemieckiego  

Olimpiada Języka Niemieckiego 

Olimpiada Języka Angielskiego 

I INNE 



 

Preorientacja zawodowa - spotkania z przedstawicielami zawodów, studentami  

kierunków medycznych i przyrodniczych, poznawanie zawodów od strony praktycznej 
w ramach Dnia Przedsiębiorczości. 

W aptece. Przyszła farmaceutka? 

W lecznicy. Weterynaria 
czy zootechnika? 

W salonie piękności. Kosmetologia? 

W laboratorium. W planach analityka 
medyczna? 

W szpitalu. Wydział lekarski czy ratownictwo medyczne? 



 

Od początku pandemii pracujemy na platformie Office 365, wykorzystując Teams, One Drive, 

One Note, Forms oraz inne aplikacje. 70% lekcji odbywa się w formie online. Mimo utrudnień 

szkoła realizuje projekty edukacyjne, a uczniowie mają możliwość realizacji swoich pasji. 

Kreatywna lekcja j. polskiego. 
„Człowiek według Gombrowicza” 

Pasje! Kinga Marchela – autorka  
artykułów w portalach informacyjnych 

Matura w czasie pandemii 

Lekcja chemii online  

Projekt edukacyjny 
„Szkoła z Duchem Czasu” 

Akcje na rzecz innych. 
#GaszynChallenge dla Zosi 

Uczniowie na łączach ze sztuką. 
Cyfrowe MNW 



 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI 

MEDYCYNA 

INŻYNIERIA MEDYCZNA 

ANALITYKA MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
PSYCHOLOGIA 

WETERYNARIA 

FARMACJA 

KOSMETOLOGIA 
KRYMINALISTYKA 

REHABILITACJA 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 

ZOOTECHNIKA 

BIOCHEMIA 

I INNE 

DIETETYKA 
CHEMIA 

BIOLOGIA 



 


