


JĘZYKI OBCE W SZKOLE
Liceum Akademickie linde.edu.pl wyrasta 
z tradycji Wyższej Szkoły Języków Obcych 
im. Samuela Bogumiła Lindego i korzysta 
z jej doświadczeń. Chcemy, by absolwenci 
szkoły opuszczali ją z bardzo dobrą 
znajomością języków obcych, dlatego  
przywiązujemy wagę do ich nauczania.
JĘZYK ANGIELSKI
Podstawowym językiem obcym, 
obowiązkowym dla wszystkich 
uczniów jest język angielski. Na jego 
naukę przeznaczone jest 5 godzin 
zajęć tygodniowo przez cały okres 
nauki. Zwracamy uwagę nie tylko  na 
opanowanie gramatyki i słownictwa 
ale również na rozwijanie umiejętności 
swobodnej konwersacji, prezentacji, 
poznawania literatury i korzystania ze 
źródeł w oryginale.
DRUGI JĘZYK DO WYBORU
Drugim językiem obcym do wyboru, 
nauczanym 3 godz. w tygodniu przez cały 
okres nauki są: niemiecki, hiszpański, 
francuski. Uczniowie mają poznać go na 
poziomie umożliwiającym swobodną, 
codzienną komunikację.
JAPOŃSKI, CHIŃSKI, KOREAŃSKI
Trzecim językiem obcym, realizowanym 
w ciągu 2 godz. tygodniowo przez dwa 
są języki: chiński, japoński lub koreański. 
Absolwenci powinni osiągnąć poziom 
umożliwiający im bieżącą komunikację 
w najistotniejszych życiowych sprawach, 
jednocześnie kompetencje te stanowić 
będą bazę do dalszej nauki.

W Liceum Akademickim linde.edu.pl nie ma sztywnego podziału na 
profilowane klasy.

Każdy Uczeń samodzielnie buduje swój profil dobierając te przedmioty 
rozszerzone, które chce realizować, kierując się swoimi zainteresowaniami 
czy planami. Można łączyć je dowolnie na przykład: język polski i biologia, 
matematyka z chemią, geografia i fizyka - każdy ma swój indywidualny profil, 
który zależy od wyborów ucznia.

Łącznie każdy uczeń realizuje 3 rozszerzenia: dwa wybrane przez siebie 
przedmioty oraz język angielski. Co ważne, niezależnie jaki profil Uczeń 
stworzy, cały czas ma pełną swobodę w wyborze drugiego języka obcego.

KAŻDY BUDUJE SWÓJ INDYWIDUALNY PROFIL

KAMERALNA SZKOŁA - KAMERALNE KLASY

Klasy w Linde są kameralne, liczą nie więcej niż 18 osób.

Takie klasy to komfort nauki, szansa na indywidualną pracę z uczniem, większe 
bezpieczeństwo i możliwość skupienia.

Jednocześnie tworzymy szkolną społeczność, która dobrze zna się cała 
i wspólnie dba o atmosferę w szkole.

uczysz się nawet 3 języków

W Linde uczymy trzech języków obcych. Angielski to 5 h zajęć tygodniowo 
przez cały okres nauki (jest to przedmiot rozszerzony dla każdego).

Zajęcia prowadzimy metodami filologicznymi. Drugi język można wybrać: 
niemiecki, hiszpański, francuski. Nauka obejmuje 3 h tygodniowo.

Trzeci język także jest do wyboru: japoński, chiński lub koreański (uczysz się 
go w wymiarze 2h zajęć przez 2 lata).



Liceum Akademickie linde.edu.pl powstało na bazie doświadczeń 
z prowadzenia Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela 
Bogumiła Lindego. Obserwacja studentów, ich dotychczasowego 
przygotowania do zdobywania wiedzy, poszukiwanie metod pracy 
pozwalających na uzyskanie przez uczących się zakładanych celów 
i poziomu wiedzy zaowocowały koncepcją prowadzenia szkoły 
średniej, która z jednej strony podążać będzie za uczniem i jego 
potrzebami, z drugiej zaś pokieruje jego rozwojem w poszczególnych 
dziedzinach wiedzy.

Uczniowie do dyspozycji mają nie tylko doświadczoną i wybraną 
kadrę, ale również bazę dydaktyczną uczelni i instytucji partnerskich.

Obok rozwoju w obszarach poszczególnych dziedzin wiedzy 
szczególną wagę przywiązujemy do zapewnienia możliwości 
rozwoju osobistego, wykształcenia kompetencji społecznych 
i umiejętności samodzielnego funkcjonowania we współczesnym 
świecie.

Odzwierciedleniem tego jest program zakładający, obok realizacji 
kształcenia przedmiotowego, rozwijanie znajomości  co najmniej 
dwóch języków obcych do poziomu biegłego posługiwania się nimi 
w mowie i piśmie, umiejętności pracy zespołowej, umiejętności 
organizacji pracy, stawiania sobie celów i ich realizowania, 
sprawności w komunikowaniu swojej opinii.

AKADEMICKA ORGANIZACJA ZAJĘĆ

•	 wprowadzenie akademickich form dydaktyki 
do części zajęć wspiera uczniów w kształceniu 
umiejętności efektywnego uczenia się oraz 
buduje dojrzałość i świadomość stawianych 
sobie celów edukacyjnych

•	 akademicka organizacja zajęć pozwala 
uczniom na uzyskanie kontroli nad procesem 
uczenia się, poszerzania swojej wiedzy 
i kompetencji w obszarze interesujących ich 
dziedzin nauki, buduje odpowiedzialność za 
osiąganie efektów kształcenia

•	 formy akademickie przełamują szkolną rutynę, 
przez co zajęcia zwiększają swą atrakcyjność, 
jednocześnie przygotowują uczniów do 
kontynuacji nauki na studiach wyższych

ZAJĘCIA WYKŁADOWE
Zajęcia prowadzone są w oparciu o strukturę wykładu 
akademickiego, i mają charakter monograficzny. 
Osią wykładu jest narracja prowadzącego, który 
prezentując określone zagadnienia ukazuje je 
w szerszej perspektywie, z różnych punktów 
widzenia, stawiając tezy i argumentując je, zapraszając 
tym samym uczniów do wyprawy w świat nauki. 
Przedmioty, w których zajęcia wykładowe mogą być 
wykorzystane to między innymi: historia, język polski, 
historia i teraźniejszość i inne.

ZAJĘCIA SEMINARYJNE
Seminaria pozwalają w dobrej atmosferze 
i partnerskiej relacji zdobywać kompetencje związane 
z umiejętnością stawiania sobie pytań i szukania 
odpowiedzi oraz budowania argumentacji do 
prezentowania własnych przemyśleń. Przedmioty, 
w których zajęcia seminaryjne mogą być wykorzystane 
to między innymi: język polski, historia, WOS, biologia, 
chemia i inne.

ZAJĘCIA KONWERSATORYJNE
Konwersatoria stawiają na aktywność uczestników. 
Poprzez dyskusję kształtują swoją wiedzę 
przedmiotową w danej dziedzinie, przygotowują się 
do udziału w debatach i prezentacjach. Przedmioty, 
w których zajęcia konwersatoryjne mogą być 
wykorzystane to między innymi: język polski, języki 
obce, zajęcia z wychowawcą.

ZAJĘCIA ĆWICZENIOWE
Ćwiczenia to zajęcia nastawione na doświadczanie 
w działaniu. W znacznym stopniu angażują 
uczestników do sprawdzania się w praktyce, 
jednocześnie pozwalając czynnie poszukiwać, 
podnoszą efektywność kształcenia. Przedmioty, 
w których zajęcia ćwiczeniowe mogą być wykorzystane 
to między innymi: przedsiębiorczość, fizyka, chemia, 
biologia czy geografia.



Zdaniem rodziców i młodzieży kadra to największy atut 
Liceum Linde.

Nasi nauczyciele to osoby z doświadczeniem, oddane 
swoim uczniom.

Pracujemy różnymi metodami aktywizującymi, 
a indywidualizacja nauczania jest u nas faktem.
Tak samo pomoc psychologiczno - pedagogiczna.

Jesteśmy zespołem i jesteśmy dla Was!

Szkołę tworzą ludzie. Budując zespół pracowników 
Liceum Akademickiego linde.edu.pl kierowaliśmy się 
myślą zbudowania kadry, która będzie potrafiła ze sobą 
współpracować, i którą łączyć będą doświadczenie, pasja 
zawodowa, zaangażowanie, profesjonalizm.

Stawiamy na ludzi z powołaniem, oddanych swojej pracy 
i rozumiejących ją.

Szkołę rozumiemy jako miejsce wspólne, za które 
każdy w równym stopniu odpowiada, w którym może 
czuć się swobodnie i bezpiecznie oraz ma równe prawa 
w kształtowaniu go. 

Fundamentalnymi wartościami w Linde są: rozwój, nauka, 
szacunek, współpraca, samodzielność i odpowiedzialność.
Naszym celem jest by rozwój wiedzy i umiejętności 
szedł w parze z rozwojem osobistym i kształtowaniem 

kompetencji społecznych uczniów.

Doświadczenia zdobyte w prowadzeniu wyższej uczelni 
wykorzystujemy tworząc program, gwarantujący dobre 
przygotowanie do samodzielności we współczesnym 
świecie.

Wykorzystując nasze kompetencje zwiększamy liczbę 
godzin języków obcych w programie, nasi uczniowie mają 
szansę poznać trzy języki obce.

wspierająca kadra
Uczniowie Licum Linde mają realny wpływ na kształt 
szkoły i ofertę zajęć pozalekcyjnych.

To od potrzeb uczniów, ich pomysłowości i zaangażowania 
zależy, jakie zajęcia pozalekcyjne będą oferowane.

Młodzież traktujemy partnersko i zależy nam, by 
doświadczała zaangażowania i poczucia sprawczości 
w realizowanych projektach.

Rodzice stanowią trzeci filar szkoły. Od początku jej 
historii, zaangażowanie Rodziców wspierało rozwój 
i budowanie tożsamości Linde.

Szkoła otwarta jest na współpracę z rodzicami, zgodnie 
z ich potrzebami i możliwościami.

O dobrych relacjach z Uczniami i Rodzicami, niech 
świadczy fakt, że wciąż aktywne są relacje szkoły 
z Absolwentami i ich Rodzinami.

uczniowie i rodzice



ROZWÓJ

•	 dbamy o to, by potencjał i uzdolnienia mogły być harmonijnie rozwijane i uzupełniane wiedzą z innych dziedzin
•	 rozwój rozumiemy jako wspieranie w kształtowaniu swojej osobowości i kompetencji w oparciu o wypracowane 

wysokie standardy
•	 droga rozwoju to poszukiwanie odpowiedzi na stawiane sobie pytania, dążenie do poznania i zrozumienia, 

znajdowanie nowego sposobu myślenia
•	 rzeczowa, partnerska informacja zwrotna inspiruje do działania i wspiera pełne czerpanie z posiadanych zasobów 

i talentów

SZACUNEK

•	 człowiek jest podmiotem naszych działań
•	 szanujemy różnorodność i odmienność każdej z osób
•	 wiemy, że każdy zdobywa wiedzę inaczej, tworzymy więc warunki by każdy mógł rozwijać się w dostosowanym 

do siebie tempie, w sposób, w jaki najlepiej poznaje świat
•	 tworzymy nasze środowisko z myślą o wspieraniu różnych uzdolnień
•	 wolność osobista, tolerancja, poszanowanie człowieka leżą u podstaw naszej społeczności

WSPÓŁPRACA

•	 bezpieczeństwo opieramy na wzajemnych relacjach i szacunku do siebie
•	 wymagamy od siebie na równi z wymaganiami wobec innych, dajemy przykład i inspirujemy naszymi działaniami
•	 u podstaw każdego działania leży dobro nasze i innych
•	 przywiązujemy wagę do wzajemnych relacji, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo, ale w sposób wymierny 

oddziałują na rozwój tak szkoły jak i każdego indywidualnie

SAMODZIELNOŚĆ

•	 każdy ma prawo podzielić się swoimi spostrzeżeniami, zapytać, wyrazić swoje zdanie czy opinię
•	 każdy ma prawo do nowego spojrzenia na otaczający go świat i szukania własnej odpowiedzi u podstaw jego działania

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

•	 drugi człowiek i jego prawa są wartością nadrzędną
•	 w działaniu kierujemy się wrażliwością na drugiego człowieka
•	 dokonując wyborów kierujemy się odpowiedzialnością za siebie i innych, koncentrujemy się na znalezieniu 

rozwiązania, nie na problemie.



Rekrutacja do Liceum Linde prowadzona jest w 3 prostych krokach.

Krok 1
Wypełnij formularz zgłoszenia na stronie www.linde.edu.pl.
Podasz w nim podstawowe dane kontaktowe oraz informacje 
o ocenach na półrocze, jakie masz z języka polskiego, matematyki, 
języka angielskiego i wybranego przez siebie przedmiotu, który chcesz 
rozszerzać.
Oceny te przeliczymy na punkty (szczegóły znajdziesz w regulamienie 
rekrutacji na www.linde.edu.pl).

Krok 2
Spotkajmy się na rozmowie. Skontaktujemy się z Tobą i uzgodnimy 
pasujący termin. Na zapraszamy do szkoły. Będzie to okazja by lepiej się 
wzajemnie poznać i porozmawiać o Twoich planach i zainteresowaniach 
oraz o liceum. Miło nam będzie spotkać się z Tobą i Twoimi rodzicami. 
Rozmowa jest punktowana do 10 punktów.

Krok 3
Jeśli z ocen uzyskasz przynajmniej 50 punktów i z rozmowy co najmniej 
6, Rodzice będą mogli zarezerwować dla Ciebie miejsce podpisując 
umowę przedwstępną. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia 
szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty wystarczy, że 
dostarczysz je do Liceum Linde potwierdzając, że wybierasz tę szkołę 
jako swoją.

W rekrutacji uzupełniającej (po 30.06) punkty zliczane będą z ocen 
na świadectwie oraz wyników egzaminu ósmoklasisty (szczegółowe 
informacje znajdziesz na www linde.edu.pl).

Zakładamy, że czas spędzany w szkole powinien 
być przez uczniów maksymalnie wykorzystany, 
tak by obok realizacji zadań kursowych 
mieli również możliwość rozwijania się 
w interesujących ich kierunkach.

Dlatego dzień szkolny składa się zarówno z czasu 
poświęconego na przeprowadzenie lekcji, 
jak i z czasu na relaks, realizację projektów, 
odrabianie zadań, konsultacje, naukę własną itp.

Dzień w Linde rozpoczyna się od godziny 8.00 
(wyjątkowo pojedyncze zajęcia mogą rozpocząć 
się o 7.10), najpóźniej kończy się o 16.15.

Po lekcjach można realizować swoje 
zainteresowania w ramach zajęć dodatkowych 
i pozalekcyjnych. W roku szkolnym 2022/2023 
uczniowie korzystali z zajęć Koła Fotograficznego, 
Koła Społecznego, a w organizacji jest szkolny 
Teatr. Linde ma własne nagłośnienie sceniczne 
oraz instrumenty, więc osoby zainteresowane 
muzyką i śpiewaniem przychodzą na „Zespół”.

Czas poza formalnymi lekcjami przedmiotowymi 
należy do Uczniów i wykorzystać go mogą zgodnie 
ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami.

Takie podejście uczy samodzielności i brania 
odpowiedzialności za własną naukę i podjęte 
zobowiązania.

ORGANIZACJArekrutacja


