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Nauka języka angielskiego będzie przebiegać według następu-

jącej siatki godzin: 4 – 5 – 4 – 5. Uczniowie będą kontynuo-

wać w liceum naukę języka angielskiego i realizować rozsze-

rzony program nauczania tego języka, co umożliwi im przy-

stąpienie do matury na poziomie rozszerzonym. 

Nauczanie języka niemieckiego w liceum będzie przebiegać 

według następującej siatki godzin: 4 – 4 – 5 – 3.  Celem nau-

czania drugiego języka obcego będzie przygotowanie ucznia 

do sprawnego posługiwania się tym językiem, jak również 

przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonej 

Uczniowie tej klasay będą mieli możliwość podjąć studia filo-

logiczne  na uniwersytetach i uczelniach o kierunkach języ-

kowych i innych humanistycznych. 

 

Uczniowie będą mogli realizować rozszerzony 

program geografii, dzięki czemu poznają fa-

scynujące zjawiska zachodzące na świecie pod 

względem przyrodniczym i społeczno-

gospodarczym. 

 Nauka  geografii odbywać się będzie według 

następującej siatki godzin: 2 – 3 – 4 - 3.    

Nasze liceum od lat łączy w edukacji przygo-

towanie teoretyczne z praktyką, dlatego wiele 

zajęć prowadzonych jest w terenie we współ-

prac z okolicznymi instytucjami ochrony śro-

dowiska.  

 
Uczeń już od początku liceum może rozwijać swo-

je pasje i zgłębiać obszary wiedzy, które go cieka-

wią. 

Nasza szkoła daje możliwość rozwijania zaintere-

sowań indywidualnych oraz uczestniczenia w pro-

gramie międzynarodowej wymiany uczniów Era-

smus+ z różnymi krajami europejskimi, gdzie two-

rzą projekty edukacyjne z uczniami szkół partner-

skich w Europie. 

V LO prezentuje również ofertę różnorodnych za-

jęć pozalekcyjnych rozwijających talenty, np. zaję-

cia sportowe, koła przedmiotowe, wolontariat. 

 

 

Jesteśmy placówką z tradycjami, oferującą możliwości wszechstronnego rozwoju, dlatego rozwiń skrzydła z V LO! 


