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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH „SPLOT” 
Z  ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

IM. JANA KARSKIEGO W  NOWYM SĄCZU 

Oferta dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego:
•  indywidualny dobór przedmiotów w zakresie rozszerzonym - ucznio-

wie naszego liceum realizują rozszerzony program języka angiel-
skiego, natomiast drugi i trzeci przedmiot w zakresie rozszerzonym 
mogą wybrać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;

•  w oddziale dwujęzycznym program języka angielskiego na pozio-
mie III.1.DJ oraz dwa przedmioty realizowane w języku angielskim;

• lekcje języka angielskiego z native speakerem; 
• drugi język obcy do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski;
• możliwość zdawania matury dwujęzycznej;
•  roczne stypendium w prywatnej, prestiżowej szkole w Stanach Zjed-

noczonych - Thomas Jefferson School w Saint Louis;
•  małe klasy pozwalające na indywidualne podejście nauczyciela do 

ucznia;
• szkolne sesje egzaminacyjne w ciągu roku;
• konsultacje nauczycieli po lekcjach;
• pomoc psychologa i pedagoga szkolnego;
•  wymiany międzynarodowe uczniów, wycieczki oraz wyjazdy 

sportowe;
• udział w prestiżowym projekcie unijnym Erasmus+
•  szkolny program stypendialny: stypendia naukowe, stypendium 

im. Charlesa Merrilla;
•  bezpłatna roczna nauka dla laureatów konkursów przedmiotowych 

i olimpiad organizowanych przez kuratora oświaty;
•  do wyboru obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego: basen, 

fitness, ściana wspinaczkowa, hala sportowa;
•  zajęcia przygotowujące uczniów do olimpiad, zewnętrznych egza-

minów językowych;
•  możliwość uczestnictwa w różnych projektach naukowych 

i wolontariacie;
• budynek szkoły oraz boisko i ogród - bezpieczne i ogrodzone;
•  bibliotekę z bogatym księgozbiorem polsko i obcojęzycznym, dostę-

pem on-line do katalogu oraz czytelnię z centrum multimedialnym;
•  zajęcia odbywają się od godz. 7:10 do 15:45 z wyjątkiem zajęć spor-

towych i dodatkowych.

Uczniowie o szkole

Można by przedstawić szkołę w najlepszym świetle, nieobiektyw-
nie, wyidealizować. Splot nie jest placówką marzeń, ma swoje minusy, 
jak wszystko. Ale coś, co daje mi bycie uczniem w tym liceum, to pew-
ność, że mój głos ma znaczenie, a znieczulica i obojętność do nicze-
go nie prowadzą. To tutaj, dzięki inspirującym nauczycielom, wspierają-
cym znajomym i domowej atmosferze trwa się w przekonaniu, że każde 
działanie jest po coś (choćby i nie pisano o nim na pierwszych stronach 
ekskluzywnych czasopism), a rzeczywistość staje się przestrzenią, któ-
rą można zmienić.

NATALIA, UCZENNICA KLASY 2 LICEUM

W Splocie nauczyłam się podejmować wyzwania i faktycznie realizo-
wać wyznaczone cele. Znalazłam też ludzi, którzy zawsze byli chętni mi 
w tym pomóc. Dostałam też niezwykłą szansę podróżowania i za to za-
wsze będę wdzięczna.

EMILIA, TEGOROCZNA STYPENDYSTKA W THOMAS JEFFERSON SCHOOL W SAINT LOUIS

Splot dał mi szansę na realizację unikalnego zestawu rozszerzeń ta-
kiego, jakiego żadna szkoła nie mogła mi zapewnić. Dodatkowo dzięki 
otwartości nauczycieli mogłem często robić coś więcej i rozwijać swoje 
umiejętności. Wystąpienia takie jak „Moje 5 minut” niewątpliwie dały mi 
wiele pewności i wiary w siebie, dzięki czemu czuję się pewniejszy i bar-
dziej otwarty.

SEBASTIAN, ABSOLWENT SPLOTU
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