
    5 powodów,  

 dla których warto wybrać 
“PIĄTKĘ” -       LO 

 

 

POWÓD PIERWSZY: WYSOKI POZIOM 

KSZTAŁCENIA 
 

 W tegorocznym ogólnopolskim   Rankingu   Liceów  

Ogólnokształcących magazynu edukacyjnego 

„Perspektywy” nasze liceum uzyskało tytuł Złotej 

Szkoły.  

 Szczególny nacisk kładziemy na jakość kształcenia, co 

od lat przekłada się na doskonałe wyniki na egzaminach 

zewnętrznych, osiągnięcia uczniów w konkursach  

i olimpiadach oraz sukcesy absolwentów kontynuujących naukę  

na prestiżowych kierunkach studiów w kraju i zagranicą. 

 Podczas ponad 70 lat działalności wychowaliśmy 169 olimpijczyków.  

Mamy laureatów i finalistów  z języka polskiego, niemieckiego, angielskiego, 

biologii, chemii, historii, geografii, w olimpiadzie teologii katolickiej.  

 

 Corocznie osiągamy doskonałe rezultaty z egzaminu maturalnego. W roku 2019 

wszystkie wyniki matury plasowały się powyżej średniej krajowej  

i wojewódzkiej. Wskaźniki EWD (efektywności nauczania) plasują naszą szkołę 

wśród “szkół sukcesu” http://ewd.edu.pl  
 

 

Wyniki egzaminu maturalnego (%) w części pisemnej w roku 2019: 

  
 pol P pol R mat. P mat. R ang. P ang. R biol. R hist. R 

kraj 52 55 58 39 72 56 33 37 

województwo 53 59 57 35 74 56 33 38 

szkoła 67 69 87 66 95 79 57 68 

 
 chem. R geogr. R fiz. R WOS R j. niem. R 

 
kraj 40 29 42 27 56 

województwo 38 30 39 28 60 

szkoła 64 60 66 40 52 

 
 
 

http://ewd.edu.pl/


 

POWÓD DRUGI: ZAWSZE 

WYCHODZIMY NAPRZECIW 

OCZEKIWANIOM NASZYCH 

UCZNIÓW 
 

 Każda z klas zapewni Ci możliwość 

nauki dwóch języków obcych. Oprócz języka 
angielskiego masz możliwość wyboru drugiego języka 

obcego: niemieckiego lub francuskiego.  Są one nauczane w grupach 

o zróżnicowanym poziomie zaawansowania.   

 Na początku roku szkolnego sprawdzamy, na jakim poziomie jest 

Twój angielski i na podstawie testu diagnozującego zostajesz 

zakwalifikowany do odpowiedniej grupy. Nie tracisz czasu na 
powtarzanie tego, co umiesz, ale rozwijasz się! 

 Kolejny rok prowadzimy nabór do  klasy dwujęzycznej o profilu 

matematyczno- fizycznym. Adresujemy ją do tych kandydatów,  
których mocną stroną są przedmioty scisłe,  ale jednocześnie  chcą 

doskonalić znajomoć języka, by w przyszłości móc bez kompleksów 

studiować na zagranicznych uczelniach  
i pracować w międzynarodowych zespołach.  
 

POWÓD TRZECI: SZEROKA 

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

DLA NASZYCH UCZNIÓW 
 

Profesjonalna kadra nauczycielska VLO nie 

pozwoli Ci się nudzić.  

W naszej szkole możesz uczestniczyć w: 

 przedmiotowych kołach zainteresowań, 

 projektach międzynarodowych, 
 letnich i zimowych obozach sportowych, 

 w zajęciach SKS, gimnastyce korekcyjnej, kole strzeleckim, 
 Wieczorze Talentów, Pikniku Integracyjnym, 

 działaniach wolontariatu, PCK, DKMS, Koła Honorowego Krwiodawstwa, 

 działaniach Klubu Europejskiego, 
 warsztatach językowych w ramach programu edukacyjnego Euroweek, 

zajęciach językowych prowadzonych we współpracy z British Council, 

 zajęciach terenowych prowadzonych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym, 
 zajęciach laboratoryjnych z chemii prowadzonych w GCE, 

 zajęciach prowadzonych we współpracy z Politechniką Śląską, 



Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Śląskim Uniwersytetem 

Medycznym, Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Instytutem 
Onkologii w Gliwicach,  

 koncertach umuzykalniających organizowanych we współpracy  

z Filharmonią Śląską, 
 wyjazdach do śląskich i krakowskich teatrów, 

 spektaklach Młodzieżowej Akademii Filmowej,  

 wycieczkach  naukowych, zagranicznych wyjazdach językowych  
i wycieczkach turystycznych. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWÓD CZWARTY:  DOBRZE 

WYPOSAŻONA SZKOŁA 
 Chociaż budynek naszej szkoły to zabytek „z duszą”  

i ponad stuletnią historią, wewnątrz znajdziecie 

dobrze wyposażone pracownie z nowoczesnym 

sprzętem.  

 Mamy wiele sal z tablicami multimedialnymi,  

2 wielostanowiskowe pracownie informatyczne,  

sprzyjającą skupieniu bibliotekę i czytelnię sklepik 

szkolny i gabinet pielęgniarki.  

 Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się  

w nowej, bogato wyposażonej hali sportowej ze ścianką 

wspinaczkową.  

 

 



POWÓD PIĄTY: DOSKONAŁA LOKALIZACJA 
 

 Szkoła znajduje się w ścisłym centrum Gliwic, w bezpośrednim 

sąsiedztwie historycznej starówki, blisko rynku i wielu innych atrakcji 

naszego miasta.  
 Jeśli chodzisz do Szkoły Muzycznej, to z VLO masz do niej najbliżej.  

 Zresztą, do naszej szkoły łatwo dojechać nawet z końca świata  - blisko 

szkoły znajdują się przystanki wielu linii autobusowych. 
 

….I JESZCZE JEDEN WAŻNY POWÓD: 
 

 Przed Tobą w murach naszej szacownej szkoły zdobywało wykształcenie 
baaardzo liczne i zacne grono Absolwentów. 

 Wśród nich między innymi Adam Zagajewski – wybitny poeta i prozaik, 

Ewa Małecka –Tendera – była rektor Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego, biskup Jan Wieczorek, znakomity pianista Wojciech 

Kocyan, wielu profesorów wyższych uczelni, dziennikarzy, aktorów, ludzi 

świata polityki, kultury. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA: www.vlo.gliwice.pl  

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SZKOŁY: znajdź „VLO w Gliwicach”  

na Facebooku. 
 

 VLO może być od września także Twoją szkołą! 

 

 

ZAPRASZAMY!!! 
 

 

http://www.vlo.gliwice.pl/

