
XLIV Liceum Ogólnokształcące 

zaprasza do klas pierwszych 

w roku szkolnym 

2021/2022

Wirtualny spacer po szkole

https://lo44krakow.wkraj.pl/html5/index.php?id=76018


Planowane oddziały w roku szkolnym 

2021/2022
Klasa I A  → Matematyczno-fizyczno-informatyczna

Klasa I B  → Biologiczno-chemiczna

Klasa I C  → Prawniczo-lingwistyczna

Klasa I D  → Matematyczno-informatyczno-ekonomiczna

Klasa I E  → Turystyczno-lingwistyczna

 Nauczanie języków obcych

 Współpraca z instytucjami

 Dodatkowa oferta edukacyjna 

 Z życia szkoły

 Osiągnięcia uczniów

http://www.lo44.krakow.pl/rekrutacja/wspolpraca-z-uczelniami-i-instytucjami/
http://www.lo44.krakow.pl/rekrutacja/dodatkowa-oferta-edukacyjna/
http://www.lo44.krakow.pl/category/informacja/
http://www.lo44.krakow.pl/category/informacja/


Klasa I A

matematyczno-fizyczno-informatyczna

pod patronatem 

Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

Program klasy

Przedmioty punktowane ze 

świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej

Przedmioty rozszerzone:

➢Matematyka

➢ Fizyka

➢ Informatyka

Zajęcia dodatkowe:

➢ Fizyka stosowana

➢Matematyka stosowana

➢Matematyka AGH

➢ Teoria muzyki

➢ Język polski

➢Matematyka

➢ Fizyka

➢ Język angielski

Dodatkowe zajęcia prowadzone będą na:

➢Wydziale Mechanicznym PK

➢ Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

Klasa przygotowująca uczniów do studiów na kierunkach technicznych 

oraz związanych z naukami ścisłymi i informatyką.

Ramowy plan nauczania

http://www.lo44.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/klasy-1-A.pdf


Klasa I B

biologiczno-chemiczna

pod patronatem 

Wydziału Chemii UJ oraz Ogrodu Botanicznego UJ

Program klasy

Przedmioty punktowane ze 

świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej

Przedmioty rozszerzone:

➢Chemia 

➢ Biologia

➢Matematyka

Zajęcia dodatkowe:

➢Chemia AGH

➢Chemia stosowana

➢Matematyka stosowana

➢ Teoria muzyki

➢ Język polski

➢Matematyka

➢ Biologia

➢Chemia 

Dodatkowe zajęcia prowadzone będą na:

➢Wydziale Chemii UJ

➢Wydziale Energii i Paliw AGH

➢Collegium Medicum UJ

➢ Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium  Medicum UJ

Klasa przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach medycznych 

oraz związanych  z naukami przyrodniczymi.

Ramowy plan nauczania

http://www.lo44.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/klasy-1-B.pdf


Klasa I C

prawniczo-lingwistyczna

pod patronatem 

Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Krakowa 

oraz Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii UP

Program klasy

Przedmioty punktowane ze 

świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej

Przedmioty rozszerzone:

➢ Język polski 

➢Wiedza o społeczeństwie

➢ Język angielski lub język niemiecki

Zajęcia dodatkowe:

➢ Politologia

➢Matematyka stosowana

➢ Teoria muzyki

➢ Język polski 

➢Matematyka

➢Historia

➢ Język angielski

*Dodatkowe zajęcia w Muzeum Krakowa
*Dodatkowe zajęcia  dziennikarzami i wydawcami

Klasa przygotowuje uczniów szczególnie do studiów na kierunkach: 

dziennikarstwo, filologia polska, prawo i administracja,  historia, 

politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomiczno-społeczne.

Ramowy plan nauczania

http://www.lo44.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/klasy-1-C.pdf


Klasa I D

matematyczno-informatyczno-ekonomiczna 

pod patronatem 

Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

Program klasy

Przedmioty punktowane ze 

świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej

Przedmioty rozszerzone:

➢Matematyka 

➢ Informatyka

➢ Ekonomia

Zajęcia dodatkowe:

➢Geografia regionów

➢Teoria muzyki

➢ Język polski 

➢Matematyka

➢ Język angielski

➢Geografia

Dodatkowe zajęcia prowadzone będą na:

➢Wydziale Informatyki, Elektroniki i  Telekomunikacji AGH

Współpraca z:

➢Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

➢ Państwową Inspekcją Pracy

➢Uniwersytetem Ekonomicznym

➢Bankiem Pekao S.A.

Klasa przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach 

matematycznych, ekonomicznych, zarządzanie i marketing, 

administracja stosunki międzynarodowe, socjologia.

Ramowy plan nauczania

http://www.lo44.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/klasy-1-D.pdf


Klasa I E

turystyczno-lingwistyczna

pod patronatem 

Uniwersytetu Rolniczego oraz

Akademii Wychowania Fizycznego

Program klasy

Przedmioty punktowane ze 

świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej

Przedmioty rozszerzone:

➢Geografia

➢ Biologia

➢ Język angielski

Zajęcia dodatkowe:

➢Matematyka stosowana

➢Geografia regionów

➢ Turystyka i rekreacja

➢ Teoria muzyki

➢ Język polski 

➢Matematyka

➢Geografia 

➢ Biologia

Dodatkowe zajęcia prowadzone będą na:

➢Collegium Medicum UJ

➢ Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium  Medicum UJ

➢ zajęcia sportowe na Akademii Wychowania Fizycznego

Klasa przygotowująca uczniów do studiów na kierunkach: 

turystyka i rekreacja, zarządzanie w turystyce i sporcie, turystyka i 

zarządzanie dziedzictwem, geografia, organizacja imprez turystycznych.

W IV klasie możliwość uzyskania: instruktora rekreacji, narciarstwa, 

kajakarstwa, turystyki rowerowej, patentu żeglarskiego.

Ramowy plan nauczania

Propozycja zajęć turystyczno-rekreacyjnych

http://www.lo44.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/klasy-1-E.pdf
http://www.lo44.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/program-klasy-turystycznej.pdf


Nauczanie języków obcych 

Klasy I A, I B, I D

Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych:

język angielski jest nauczany jako kontynuacja II etapu edukacyjnego

język niemiecki DSD II – 6 godzin tygodniowo

Nauczanie drugiego języka obcego odbywa się w grupach międzyoddziałowych:

język niemiecki,  język angielski,  język francuski i język hiszpański

Klasy I C, I E

Nauczanie języków obcych:

język angielski jest nauczany jako kontynuacja II etapu edukacyjnego

język niemiecki DSD II – 6 godzin tygodniowo

Nauczanie drugiego języka obcego odbywa się w grupach międzyoddziałowych:

język niemiecki,  język angielski,  język francuski i język hiszpański

PROGRAM DSD W XLIV LO !!!

http://www.lo44.krakow.pl/program-dsd-ii/


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2021/2022

Informacje MEN 

dotyczące harmonogramu rekrutacji 

do szkół ponadpodstawowych 

na rok szkolny 2021/2022

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol


Zapraszamy do

XLIV Liceum Ogólnokształcącego 

im. ks. Stanisława Konarskiego 

ul. Bernardyńska 7

31-069 Kraków

tel. 124220405

e-mail: konarskiego@lo44.krakow.pl

rekrutacja@lo44.krakow.pl

lo44.krakow.pl

http://www.lo44.krakow.pl/

