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Spis treści:

Co to za profil? Kto powinien wybrać ten profil?

Biol-chem to nie tylko nauka. Zajęcia dodatkowe.

Obiadki jak u mamy. Kadra pedagogiczna.



Co to za profil?

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

- biologia

- chemia

Przedmiot uzupełniający:

- łacina dla biologów

Nauczane języki obce:

- język angielski (kontynuacja)

- język rosyjski

Wyniki matury z przedmiotów rozszerzonych są 

uwzględniane przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji

m.in. na: studia medyczne, farmację, ochronię 

środowiska, stomatologię, inżynierię

biomedyczną, ratownictwo medyczne, psychologię, 

biologię, chemię, biotechnologię,

oceanografię, weterynarię i inne. 
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Kto powinien wybrać ten profil?

Klasa medyczna przeznaczona jest dla 

ludzi ciekawych świata, fanatyków 

przyrody, świata roślin i zwierząt oraz 

ludzkiego organizmu. Nie musisz wiązać 

swojej przyszłości z medycyną, aby tu 

przyjść, możliwości po tym profilu jest 

bardzo dużo. Od ciebie zależy, jaką drogę 

wybierzesz. Dzięki zaangażowaniu i 

ciężkiej pracy, na pewno osiągniesz 

sukces, my gwarantujemy, że profil 

medyczny w IVLO zapewni ci wymarzoną 

przyszłość ☺.
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Biol-chem to nie tylko nauka

Nie będziemy kłamać i powiemy ci szczerze, że na tym profilu nauki jest 

bardzo dużo. Jednak jeśli nauczysz się dobrze gospodarować czasem, 

znajdziesz wolną chwilę również na przyjemności i rozwijanie swoich pasji. W 

naszej klasie jest wiele bardzo zdolnych osób, które pokazują, że jeśli się 

chce, to wszystko się da! Przedstawimy kilka ich zdjęć.  
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Zajęcia dodatkowe

Klasa objęta jest porozumieniem o 

współpracy z Wydziałem Biologiczno-

Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku 

w ramach którego uczniowie uczestniczą 

w wykładach i ćwiczeniach, mają 

możliwość przeprowadzania doświadczeń 

w nowoczesnych pracowniach pod

okiem specjalistów z różnych dziedzin.

Klasa objęta jest umową partnerską ze 

studenckim kołem kardiologicznym Kliniki 

Kardiologii UM w Białymstoku.
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Obiadki jak u mamy.

Powrót

Gdy pojawi się pierwszy głód , po wielu 

godzinach ciężkiej pracy na lekcjach biologii 

i chemii z pomocą przychodzą pyszne 

obiadki, przygotowane w naszej szkole. 

Jeżeli lubisz domowe obiady i miło spędzony 

czas w towarzystwie znajomych, nie 

zapomnij zajrzeć na stołówkę ;).



W naszej klasie nauczyciele są bardzo 

kompetentni. Każdy z nich stara się przekazać 

nam wiedzę z pasją i w jak najlepszy sposób. 

Okazali nam ogromną wyrozumiałość w 

pierwszej klasie, gdy mieliśmy więcej 

przedmiotów, poprzez prowadzenie ciekawych 

lekcji i sprawdzianów w formie pracy 

grupowej(szczególnie np.na lekcjach geografii 

czy EDB). Nauczyciele od rozszerzeń 

wykazują duże zaangażowanie, aby jak 

najlepiej przygotować nas do matury.

Kadra nauczycielska.
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