
Dajemy więcej niż wyniki na maturze
i sprawiamy, że uczniowie lubią tu wracać

ChALO jest szkołą
z wartościami,
która stwarza atmosferę wolności 
i pomaga uczniom rozwijać się 
zgodnie z ich pasjami. 
Dajemy elastyczny system 
zdobywania wiedzy i umiejętności, 
które będą niezbędne
w dalszym życiu.

Rekrutacja 
oferta na rok szkolny 2021/2022
Zapraszamy na: rekrutacja.chalo.pl



ZASADY REKRUTACJI
Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące 
– co się kryje pod tą nazwą?

Chrześcijańskie, czyli oparte na konkretnych wartościach: 

wierzymy w Boga i w to, że kieruje On naszym życiem. Ważne 

są dla nas prawda, uczciwość i szacunek do siebie 

nawzajem. Ogólnokształcące oznacza, że nasi absolwenci 

rea l i zu ją  podstawę programową ze  wszystk ich 

przedmiotów. 

Misją szkoły jest wszechstronny rozwój młodego człowieka 

oraz wsparcie, by mógł on odnaleźć swoje miejsce w życiu 

oraz osobiste powołanie w stopniowym zbliżaniu się ku 

dojrzałości chrześcijańskiej. ChALO to miejsce, w którym 

stwarzamy warunki do samorozwoju, przygotowując 

każdego ucznia do dorosłego, samodzielnego życia w 

rodzinie i w społeczeństwie.

Autorskie, czyli stworzone przez nas, według naszego 

pomysłu. Bez ocen, dzwonków i 45-minutowych lekcji.

Wykorzystujemy najbardziej skuteczne metody nauki 

i narzędzia pracy takie jak: metoda Marii Montessori, 

realizacja projektów metodą EduScrum ,  narzędzia 

krytycznego myślenia, tutoring rozwojowy. Wspieramy 

uczniów w  komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem 

treningu skutecznej komunikacji Thomasa Gordona 

i mediacji rówieśniczej. 

rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim,

prezentacji samego ucznia,

wypełnionej ankiety,

analizy umiejętności kandydata oraz jego motywacji na podstawie przeprowadzonych 

testów, a także innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia i możliwości ucznia, 

w tym opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Nabór do ChALO odbywa się na podstawie:

Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące CHALO
ul. Jagiellońska 5, 80-371 Gdańsk
www.chalo.pl          https://www.facebook.com/liceum.chalo

 rekrutacja.chalo.plWypełnij formularz rekrutacyjny na:

Dyrektor: Beata Szulc 
 695 640 509

rekrutacja@chalo.pl

Zapraszamy kandydatów do Liceum do wypełnienia formularza na: rekrutacja.chalo.pl



Tutoring w naszej szkole jest formą indywidualnego wspierania 

ucznia w rozwijaniu pasji i zainteresowań. Po wybraniu tutora, 

uczeń z jego pomocą może zaprojektować swoje własne cele 

rozwojowe oraz drogę do ich realizacji. Ważnym aspektem 

tutoringu w naszej szkole jest również możliwość stworzenia 

akceptującej, pełnej szacunku i empatii relacji z wybranym przez 

niego nauczycielem, z którym może porozmawiać o ważnych 

życiowych kwestiach.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość realizowania 3 języków 

obcych:  język angielski (zajęcia z native speakerem), język 

niemiecki oraz język hiszpański.

W naszym liceum pracujemy metodą alternatywną i oferujemy 

autorskie profile dopasowane do zainteresowań i potrzeb 

uczniów. Każdy uczeń sam dobiera sobie przedmioty 

rozszerzone (minimum dwa) z puli przedmiotów i w ten sposób 

tworzy swój autorski, indywidualny profil. Rozszerzenia startują 

już w pierwszej klasie. Jeden przedmiot wybierany jest z 

podanych wiodących, a drugi dobiera się dowolnie. 

NAUKA W NASZYM LO
Stwórz swój autorski, indywidualny profil nauczania

Klasa

Autorska - robotyczna

Autorska - humanistyczna

Autorska - matematyczno-fizyczna

Autorska - biologiczno-chemiczna

Autorska - informatyczna

Autorska - geograficzna

Autorska - językowa

Przedmioty rozszerzone wiodące

matematyka*, informatyka*  lub fizyka*

język polski*, historia*

matematyka*, fizyka*

biologia* lub chemia*

matematyka*, informatyka*

geografia*, język angielski *

języki dobierane indywidualnie

Aby się dostać do naszego liceum, nie musisz czekać na wyniki egzaminu ósmoklasisty. 

Najważniejszy jest proces rekrutacyjny, zaczynający się od formularza na: rekrutacja.chalo.pl

Przed podjęciem decyzji o przyjęciu do szkoły zapraszamy na tydzień próbny w klasie 8. Termin 

tygodnia próbnego jest zależny od aktualnych warunków epidemiologicznych. 

www.chalo.pl          https://www.facebook.com/liceum.chalo

Dyrektor: Beata Szulc 
 695 640 509

rekrutacja@chalo.pl

  * jeden z wymienionych przedmiotów jest obowiązkowy, a drugi dobiera się dowolnie



OFERTA LO 2021/2022CHA
Stwórz swój autorski, indywidualny profil nauczania

"Zdecydowanie najbardziej cenię 

nauczycieli w ChALO. Zawsze 

pomocni, zaangażowani a co 

najważniejsze - naprawdę im na 

nas zależy”

"Poznałam tu miłych i 

wartościowych ludzi oraz 

doceniam sposób nauczania, 

który jest bardzo zachęcający do 

zdobywania wiedzy”

"W szkole najbardziej lubię 

projekty, bo mogę zdobyć 

praktyczną wiedzę na 

interesujące mnie tematy”

Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące CHALO
ul. Jagiellońska 5, 80-371 Gdańsk
www.chalo.pl          https://www.facebook.com/liceum.chalo

 rekrutacja.chalo.plWypełnij formularz rekrutacyjny na:

Dyrektor: Beata Szulc 
 695 640 509

rekrutacja@chalo.pl

Aby rozpocząć proces rekrutacji po prostu wypełnij formularz na: rekrutacja.chalo.pl



PROFILE I PRZEDMIOTY
Jakie studia po CHALO?

Klasa Przedmioty Przykładowe kierunki studiów

Autorska - robotyczna
informatyka* i/lub fizyka*
matematyka* - informatyka,

- mechatronika, 
- mechanika i budowa maszyn, 

- grafika komputerowa, 

- automatyka i robotyka, 

- elektronika i telekomunikacja, 
- budownictwo,

- fizyka, 

Autorska - humanistyczna
historia*
język polski*

- historia sztuki, 

- filologia polska, 

- historia, 

- filmoznawstwo, 

- prawo, 

- kulturoznawstwo, 

- dziennikarstwo, 
- psychologia, 
- socjologia,

- filozofia, 

Autorska – matematyczno-
fizyczna

matematyka*
fizyka*

- mechatronika, 

- informatyka,

- elektronika i telekomunikacja, 

- fizyka, 

- mechanika i budowa maszyn, 

- grafika komputerowa, 

- budownictwo,

- automatyka i robotyka, 

Autorska – biologiczno-
chemiczna

biologia* i/lub chemia*

- stomatologia, 
- biologia, 

- ochrona środowiska, 

- farmacja, 
- medycyna, 

- położnictwo, 
- analityka medyczna, 
- ratownictwo medyczne, 

- chemia uniwersytecka i politechniczna,
- fizjoterapia, 

- pielęgniarstwo, 

- biotechnologia, 

- weterynaria

- dietetyka, 
- kosmetologia

- psychologia, 

Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące CHALO
ul. Jagiellońska 5, 80-371 Gdańsk
www.chalo.pl          https://www.facebook.com/liceum.chalo

 rekrutacja.chalo.plWypełnij formularz rekrutacyjny na:

Dyrektor: Beata Szulc 
 695 640 509

rekrutacja@chalo.pl



Klasa Przedmioty Przykładowe kierunki studiów

Autorska - informatyczna
informatyka*
matematyka*

- mechanika i budowa maszyn, 

- fizyka, 

- automatyka i robotyka, 

- elektronika i telekomunikacja, 

- matematyka

- informatyka,

- mechatronika, 

- budownictwo,

- grafika komputerowa, 

Autorska - geograficzna geografia*
język angielski *

- ekonomia,
- zarządzanie, 
- finanse i rachunkowość, 
- informatyka i ekonometria, 
- turystyka, 

- gospodarka przestrzenna,
- geodezja, 

- geoinformatyka,
- ochrona środowiska, 

- marketing,

- geografia, 

- socjologia
- oceanografia, 

- stosunki międzynarodowe, 

- geologia, 

Autorska - językowa
język hiszpański* 
język niemiecki*

język angielski* - filologie obce
- translatoryka

PROFILE I PRZEDMIOTY
Jakie studia po CHALO?
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