Klasy proponowane w VIII LO w roku szkolnym 2015/16

Lp

1

2

3

4

Klasa

Informatyczna
Klasa
Akademicka
IA IKA
Matematyczna
Klasa
Akademicka
IB MKA
Fizyczna
Klasa
Akademicka
IC FKA
Chemiczna
Klasa
Akademicka
ID ChKA

Przedmioty
rozszerzone

informatyka
matematyka
fizyka
informatyka
matematyka
fizyka
informatyka
matematyka
fizyka
informatyka
matematyka
chemia

5,
6

Patronackie
Klasy Medyczne
IE i IF PKM

biologia
chemia

7

Ekonomiczna
Klasa
Akademicka
IG EKA

matematyka
geografia
j. angielski

Limit
miejsc

Przedmioty
punktowane
w naborze

30

obowiązkowy
język obcy
matematyka
fizyka

30

obowiązkowy
język obcy
matematyka
fizyka

II język
obcy*)

Progi
punktowe**)

2013

2014

157,07

140,40

146,80

141,60

167,93

152,00

151,07

139,8

j.niem.
j.fran.
j.ros.

30

obowiązkowy
język obcy
matematyka
fizyka

30

obowiązkowy
język obcy
matematyka
chemia

60

obowiązkowy
język obcy
matematyka
biologia

j.niem.
j.fran.

149,33

146,2

30

obowiązkowy
język obcy
matematyka
geografia

j.niem.
j.ros.

140,93

129,4

* I język obcy - wszystkie pierwsze klasy kontynuują naukę j. angielskiego w wymiarze 3h w tyg.
Dodatkowo klasa IG-EKA od klasy 2 uczy się j.angielskiego w wymiarze rozszerzonym 6h w tyg.
(więcej na www.lo8.poznan.pl zakładka rekrutacja)

Najlepsze liceum
matematyczno-przyrodnicze

w Wielkopolsce

Na Ciebie

II język obcy – nauczany jest w wymiarze 2h w tyg. Kandydat w procesie rekrutacji wypełnia, zgodnie
z wybranymi profilami klas, formularz wyboru i poziomu nauczania drugiego języka obcego nowożytnego.
(formularz ten można pobrać ze strony www.lo8.poznan.pl. zakładka rekrutacja)

VIII Liceum Ogólnokształcące

Przydziały uczniów do grup II języka nowożytnego ogłoszone zostaną 3 lipca 2015r. o godz. 13.00.
Uczeń składając oryginały dokumentów, potwierdza wolę podjęcia nauki w VIII LO w wybranej klasie.
Przyjmuje równocześnie do wiadomości informację o przydziale do danej grupy językowej.
(więcej na www.lo8.poznan.pl zakładka rekrutacja)

Poznań, ul. H. Cegielskiego 1

** Progi punktowe to minimalna ilość punktów, którą zdobyli kandydaci w procesie rekrutacji do
poszczególnych klas. Wartość ta zmienia się co roku. (więcej na www.lo8.poznan.pl zakładka rekrutacja)

im. Adama Mickiewicza
(okolice Placu Bernardyńskiego)

Czekamy

KOŁA ZAINTERESOWAŃ








naukowe
elektroniczne
algorytmiczne
teatralne „Proscenium”
Przyjaciół Armii Krajowej
wolontariat (Klub Ośmiu)
SKS

NASZE SUKCESY
 100% naszych uczniów zdaje maturę
 osiągamy od lat najwyższą
w Wielkopolsce Edukacyjną Wartość
Dodaną z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych
 maturzyści studiują na najlepszych
uczelniach w Polsce i za granicą (98%
dostaje się na uczelnie państwowe)
 nasi absolwenci pracują m.in. na
uniwersytetach i w firmach, takich jak:
Microsoft, Google London, Facebook
oraz CERN
 ósemkowicze są laureatami wielu
olimpiad i konkursów przedmiotowych
w kraju i na świecie*
 mamy 7 klas akademickich - najwięcej
wśród liceów w Wielkopolsce
 mamy liczne osiągnięcia w sportach
indywidualnych i drużynowych*
 więcej na www.lo8.poznan.pl

WYDARZENIA SZKOLNE
 nietuzinkowe uroczystości i dni
tematyczne, koncerty
 wymiany zagraniczne (Niemcy,
Francja, Tajwan)
 przedstawienia teatralne
 turnieje i zawody sportowe
 wycieczki (nie tylko klasowe)

A IKA – Informatyczna Klasa Akademicka prowadzona jest pod
patronatem Wydziału Informatyki PP od 2006r. Uczniowie uczestniczą
w wykładach przygotowanych przez pracowników naukowych wyższych
uczelni, w warsztatach informatycznych organizowanych w ramach
Tygodnia Informatyki. Absolwenci tej klasy od lat osiągają czołowe
miejsca w olimpiadach i konkursach informatycznych w Polsce i na
świecie. W rankingach przyjęć na Wydział Informatyki PP zajmują od lat
pierwsze lokaty.
B MKA – Matematyczna Klasa Akademicka prowadzona jest
pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Ma
zmodyfikowany program nauczania matematyki i rozszerzone programy
z informatyki oraz fizyki. Dodatkowe zajęcia z matematyki prowadzą
wykładowcy UAM.
C FKA – Fizyczna Klasa Akademicka prowadzona jest pod
patronatem Wydziału Fizyki Technicznej PP. Uczniowie uczestniczą
w wykładach przygotowanych przez pracowników naukowych wyższych
uczelni, warsztatach organizowanych w ramach Dni Fizyki oraz licznych
wycieczkach dydaktycznych.

Dlaczego warto iść do

Ósemki?
D ChKA – Chemiczna Klasa Akademicka prowadzona jest pod
patronatem Wydziału Chemii UAM. Uczniowie uczestniczą w wykładach,
warsztatach i laboratoriach przygotowanych przez pracowników
naukowych wyższych uczelni. Są organizatorami Akademii Projektów
Chemicznych, uczestniczą w zajęciach kółka chemicznego, biorą udział
w licznych wycieczkach dydaktycznych.
E,F PKM – Patronackie Klasy Medyczne prowadzone są pod
patronatem Uniwersytetu Medycznego. Uczniowie uczestniczą
w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych wyższych
uczelni, zajęciach i laboratoriach wydziałowych UM, UAM oraz UP. Biorą
również udział w wycieczkach dydaktycznych. Osiągają czołowe miejsca
w Polsce w olimpiadach i konkursach przyrodniczych. W rankingach
przyjęć na studia UM od lat zajmują wysokie lokaty.
G EKA – Ekonomiczna Klasa Akademicka prowadzona jest pod
patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego.
Uczniowie uczestniczą w comiesięcznych warsztatach i wykładach na
uczelni oraz w wycieczkach dydaktycznych.

Jubileusz 25-lecia klas
informatycznych w VIII LO
7 czerwca 2014r.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Przyjdź na drzwi otwarte

14 kwietnia 2015r.
wtorek godz.17.30

Przekonaj się, że Ósemka to
Twój pierwszy wybór

Praktyczne porady na temat
naboru do VIII LO przeczytasz
w zakładce Rekrutacja

