
 Edukacja
domowa w

HISG

Pakiet 150/185
oferta klasyczna

dla uczniów 
klas II- III liceum

Pakiet 450/563
oferta wzbogacona

dla uczniów 
klas I- III liceum



Materiały
edukacyjne

Uczniowie edukacji domowej lub ich
rodzice sami decydują o
podręcznikach i materiałach, z
których korzystają. Nasi nauczyciele
wspierają ich, zamieszczając na
Google Classroom co miesiąc
pomocne materiały, zestawy zadań,
linki do wartościowych stron
edukacyjnych itd.

Dostęp do platformy
Google Classroom i
innych rozwiązań
GSuite Edu

Nowoczesna edukacja wymaga
nowoczesnych rozwiązań. Każdy uczeń
HISG zyska dostęp do rozwiązań Google -
szkolny email,Google Classroom, Google
Drive, Google Meet, Google Docs,Google
Sheets, Jamboard itp. 

Lekcje online

W pakiecie 450/563 uczeń HISG
może brać udział w lekcjach
przedmiotowych online
Przygotowano szczegółową ofertę
dla każdej klasy na dany rok
szkolny.Dzięki tym lekcjom część
zagadnień stanie się bardziej
zrozumiała, a uczeń będzie miał
kontakt z wybranymi nauczycielami
i innymi uczniami z danej klasy. 

Przedmiotowy
zakres materiału 

Uczeń edukacji domowej decyduje,
jak chce się uczyć, ale musi
wiedzieć, czego ma się uczyć, aby z
sukcesem przystąpić do
egzaminów klasyfikacyjnych. Nasi
nauczyciele publikują na Google
Classroom przedmiotowe zakresy
materiału dla danej klasy.itd.



Opieka Poradni
Psychologiczno -

Pedagogicznej "Osiek"

Nad uczniami HISG opiekę
psychologiczno - pedagogiczną sprawują
specjaliści PPP “Osiek”, dbając o ich
rozwój emocjonalny. Uczniowie i rodzice
mogą skorzystać z konsultacji ze
specjalistą, jeśli zaistnieje taka potrzeba,
z materiałów psychoedukacyjnych, z
diagnozy pedagogicznej itp.

Spotkania klasowe

Wybierając edukację domową,
decydujemy się na indywidualizację
ścieżki kształcenia. Młodzi ludzie do
pełnego rozwoju potrzebują jednak
kontaktów społecznych, koleżanek i
kolegów z klasy. Podczas spotkań można
zaplanować wspólne inicjatywy (np.
wycieczki, wyjścia, imprezy), wymienić się
doświadczeniami, czy też po prostu,
poznać ciekawych ludzi.

Indywidualne konsultacje
przedmiotowe

Uczeń HISG w pakiecie 450/563 ma do
wykorzystania w roku szkolnym 7
indywidualnych konsultacji przedmiotowych
online . To uczeń decyduje, kiedy wykorzysta
konsultacje oraz jakiego przedmiotu i poziomu
będą dotyczyć.

Indywidualne konsultacje stanowią znakomite
dopełnienie oferty lekcji online. Uczeń może na
przykład wykorzystać konsultacje jako wsparcie
w realizacji przedmiotów rozszerzonych
nieuwzględnionych w ofercie lekcji inline dla
danej klasy.

Native speaker

Jako szkoła międzynarodowa
dbamy o to, aby nasi uczniowie
mieli kontakt z żywym językiem
obcym i rozwijali swoje
kompetencje komunikacyjne także
w języku angielskim. Dlatego w
pakiecie 450/563 uczniowie HISG
mogą brać udział w konwersacjach
z native speakerem języka
angielskiego kilka razy w miesiącu



Warsztaty rozwojowe
online

Wspieramy uczniów w rozwoju
kompetencji ważnych w perspektywie
całego życia, ale szczególnie w realizacji
nauki jako edukacji domowej. W ciągu
roku szkolnego uczniowie będą mogli
wziąć udział w warsztatach dotyczących
planowania własnej pracy, efektywnego
zarządzania czasem, metod radzenia
sobie ze stresem, planowania ścieżki
kariery itp. 

Dostęp do zasobów
biblioteki Gdańskich
Szkół Autonomicznych 

W pakiecie 450/563 uczniowie HISG mają
dostęp do bogatych zasobów Biblioteki
Gdańskich Szkół Autonomicznych. Mogą
także korzystać ze znajdującej się tam
czytelni. To kolejna forma wsparcia
edukacji naszych uczniów oraz rozwoju
poprzez czytelnictwo.

3 sesje egzaminacyjne w
roku

W pakiecie 450/563 uczniowie nie muszą czekać
do końca roku szkolnego, aby przystąpić do
egzaminów klasyfikacyjnych. Organizujemy 3
sesje egzaminacyjne (listopad, luty, czerwiec
(kwiecień dla maturzystów) )w roku szkolnym.
Uczeń decyduje, kiedy przystąpi do egzaminu
klasyfikacyjnego z danego przedmiotu.

Webinaria
naukowe

JWebinaria na stałe zagościły na
arenie edukacyjnej. W naszej
ofercie proponujemy uczniom
udział w webinariach
prowadzonych przez specjalistów z
różnych dziedzin. Do współpracy
zaprosiliśmy ekspertów z całego
świata.



rozszerzony język angielski oraz dodatkowo od 1
do 3 wybranych przedmiotów rozszerzonych*

2 przedmioty rocznie realizowane jako
dwujęzyczne 

pozostałe przedmioty realizowane w języku
polskim

materiały i egzaminy klasyfikacyjne w języku
polskim  

CEL: ukończenie liceum i polska matura

(rozszerzony język angielski oraz dodatkowo od 1
do 3 innych przedmiotów rozszerzonych*

język polski jako język obcy

wszystkie materiały w języku angielskim

egzaminy w języku angielskim ( z wyjątkiem treści z
języka polskiego, geografii Polski, historii Polski dla
osób posiadających obywatelstwo polskie) 

CEL : ukończenie liceum 

możliwość przystąpienia do polskiej matury, jeśli uczeń
będzie zdawać egzaminy klasyfikacyjne w języku
polskim z przedmiotów maturalnych

Ścieżka dwujęzyczna Ścieżka anglojęzyczna



PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

1.Wszyscy uczniowie HISG realizują poziom rozszerzony języka angielskiego.

 

2. Dodatkowo każdy uczeń wybiera od 1 do 3 przedmiotów rozszerzonych spośród:




