
IX Liceum Ogólnokształcące od 1 września 2016r. zmienia swoją siedzibę.  
Nowy adres szkoły : 
81-542  Gdynia ul. Orłowska 57. 
Szkoła znajduje się blisko przystanku SKM Gdynia Orłowo (3 min.)  
oraz przystanku ZKM (5 min.) 
Urząd miasta informuje o dodatkowych udogodnieniach dla dojeżdżających uczniów. 
 

DOSTOSOWANIE ROZKŁADU JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DLA 

POTRZEB WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIANY SIECI SZKÓŁ 

 

Z dniem 1 września 2016 r.: 

1. Uruchomiona zostanie nowa linia 134, w celu zapewnienia dogodnych 

dojazdów do szkół w Orłowie i Obłużu Górnym, na trasie z Obłuża 

Maciejewicza, ulicami: płk. Dąbka, Zieloną, Bosmańską, Unruga, Estakadą 

Kwiatkowskiego, Wiśniewskiego, Wójta Radtkego, 3 Maja, Armii Krajowej, 

Władysława IV, al. Zwycięstwa do pętli Orłowo SKM „Klif”. W kierunku 

Obłuża trasa prowadzić będzie ulicami: al. Zwycięstwa, Redłowską, 

Kopernika, Legionów, Piłsudskiego, Władysława IV, Jana z Kolna, 

Wiśniewskiego i dalej tą samą trasą do pętli przy Maciejewicza. Wjazd 

autobusów linii 134 na Płytę Redłowską jest związany z dążeniem do 

zapewnienia bezpośredniego połączenia do Obłuża z przystanku przy internacie 

na ul. Tetmajera. Linia będzie funkcjonować we wszystkie dni powszednie w 

godzinach od 5.30 do 8.02     w odjazdach z pętli Obłuże Maciejewicza i w 

godzinach od 6.04 do 8.57 w odjazdach  

z pętli w Orłowie. Na linii obowiązywać będzie przeciętna częstotliwość co 30 

minut, przy czym w dojazdach do Orłowa do szkół na godzinę 8.00 realizowane 

będą dwa kursy      w odstępie 8 minut (odjazdy z Obłuża Maciejewicza o godz. 

6.59 i 7.07). Nowa linia umożliwi dojazd do szkoły na Obłużu na pierwsze trzy 

lekcje, a do szkół w Orłowie na pierwsze dwie lekcje.  

2. Uruchomione zostaną dodatkowe dwa kursy linii 31 w kierunku Orłowa,  

w tym jeden tylko w dni nauki szkolnej, w celu zapewnienia dogodnych 

dojazdów do szkół w Orłowie. Jednocześnie nieznacznie zmodyfikowany 

zostanie rozkład jazdy   w godzinach od 7.00 do 8.00, tak aby pojazdy kursowały 

rytmicznie. Dzięki wprowadzeniu nowych kursów odjazdy z przystanku Karwiny 

Tesco będą realizowane   w tych godzinach o: 7.10, 7.15, 7.20, 7.40 i 8.00 

(łącznie 5 odjazdów). 

 

 
 
 
 
 
 
 



klasa  Charakterystyka 
Rekrutacja- 
przedmioty 

Przedmioty 
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Rozwijanie zainteresowań przez uczestnictwo w Turnieju 
Debat Oxfordzkich ( politycznych, historycznych i 
społeczno-prawnych), w projektach: „Jestem 
człowiekiem – mam prawo“, „Tydzień praw człowieka“, 
projektach  z zakresu edukacji obywatelskiej i medialnej 
oraz warsztatach kulturoznawczych i filozoficznych na 
Uniwersytecie Gdańskim. Współpraca z Instytutem 
Pamięci Narodowej, AMW i Europejskim Centrum 
Solidarności. 

język polski, 
historia, 
wos, 
język angielski 

od klasy 
pierwszej:  
język polski; 
od klasy drugiej: 
język polski,  
historia, 
wos, 
filozofia 
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W ramach zajęć: obserwacje mikroskopowe, 
przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń, zajęcia 
pozalekcyjne w formie kół biologicznego i chemicznego. 
Udział w projektach: „Wygraj Indeks“, „Zaproś naukowca 
do szkoły“, „Poznaj pracę biologa“, „Gdańskie spotkania 
ornitologiczne“ oraz warsztatach związanych z tematyką 
ochrony środowiska organizowanych we współpracy          
z Uniwersytetem Gdańskim. 

język polski, 
biologia,  
chemia,  
matematyka 

od klasy 
pierwszej:  
język angielski 
od klasy drugiej: 
chemia,   
biologia,   
matematyka 
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Zajęcia laboratoryjne z fizyki doświadczalnej na 
Politechnice Gdańskiej. Rozwijanie zainteresowań przez 
udział w konkursach: „Wygraj indeks“, „Alfik“, „Kangur“, 
„Pomorski Konkurs Matematyczny“, Informatyczny oraz 
projektach: Informatycznym PR APPS FOR GOOD i 
naukowo-badawczym „Elektrownie wiatrowe i 
słoneczne. 

język polski, 
matematyka, 
fizyka, 
informatyka 

od klasy 
pierwszej: 
matematyka 
od klasy drugiej: 
matematyka,  
fizyka,  
informatyka 
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Kształcenie z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, 
przyrodniczych oraz bezpieczeństwa publicznego.  
Dla zainteresowanych udział w olimpiadzie 
geograficznej,  
w konkursie wiedzy pożarniczej „I Ty możesz komuś 
uratować życie“ oraz w Turnieju Turystyczno  
– Krajoznawczym. Współpraca z AMW, Wydziałem 
Zarządzania Kryzysowego UM Gdyni, Komendą Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej. 

język polski, 
geografia, 
język angielski, 
matematyka 

od klasy 
pierwszej: 
język angielski; 
od klasy drugiej: 
matematyka,  
geografia,  
historia, 
język angielski 
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Dla zainteresowanych kulturą i sztuką zajęcia artystyczne 
z historii teatru i filmu, Dyskusyjny Klub Filmowy 
„Gadające głowy”. Realizowanie projektu: „Uwolnij 
książkę”;  konkursy: „Gdyński Przegląd Jasełek”, 
„Bursztynowa Maska”, „Teatralia”. Udział w spektaklach 
teatralnych i seansach filmowych w ramach Gdyńskiego 
Festiwalu Filmowego. Warsztaty teatralne we 
współpracy z Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku. 

język polski, 
historia, 
biologia, 
język angielski 

od klasy 
pierwszej: 
język polski; 
od klasy drugiej: 
język polski,  
historia,  
biologia 
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W ramach zajęć z j. angielskiego praca z Internetową 
Platformą Edukacyjną, wprowadzenie elementów języka 
branżowego od klasy II oraz warsztaty np. „Gdynia 
Business Week”. W ramach j. niemieckiego  warsztaty  
w Centrum Herdera UG, Konkurs Wiedzy  o Niemczech, 
konkurs językowy pod patronatem konsulatu RFN, 
projekty: „Deutsch ist nützlich”. Wymiana polsko  
-niemiecka z młodzieżą w Bonn. 

język polski, 
historia, 
geografia, 
język angielski 

od klasy 
pierwszej: 
język angielski; 
od klasy drugiej: 
historia,  
geografia 
język angielski, 
język niemiecki 
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Możliwość realizacji zajęć dodatkowych z ekonomii               
w praktyce, uczestnictwo w turniejach krajoznawczych       
i marszach na orientację przy współpracy z oddziałami 
PTTK. Udział w projektach z przedsiębiorczości i 
ekonomii we współpracy z Fundacją Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości i Fundacją Gospodarczą. 
Wychowanie fizyczne w formie fakultetów. 
Przygotowanie do testów sprawnościowych na studia. 

język polski, 
geografia 
biologia, 
język angielski 

od klasy 
pierwszej: 
język angielski 
od klasy drugiej: 
geografia, 
biologia, 
język angielski 

 


