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INFORMACJE O NASZEJ PARTNERSKIEJ SZKOLE 

 

 The Sixth Form College znajduje się w Farnborough, Hrabstwo Hampshire ok. 70 km na pd-

zach  od Londynu 

 Do Collegu uczęszcza ponad 3000 uczniów w wieku 16-19 lat. 

 Główny Inspektor Jej Królewskiej Mości uznał szkołę za jedną z najlepszych szkół w całym 

kraju 

 Szkoła posiada wspaniałą bazę, a wartość inwestycji   to £15 milionów Funtów 

 Jest ot szkoła średnia przygotowująca młodzież do egzaminów końcowych i podjęcia studiów. 

 Placówka zapewnia przygotowanie do egzaminów końcowych z około 60 przedmiotów  

 Głównym twórcą sukcesu szkoły jest jej Dyrektor dr John Guy, który zasiadał na tym 

stanowisku w latach 1992 – 2010 

 Za swoje osiągnięcia w dziedzinie edukacji otrzymał Order Imperium Brytyjskiego z rąk 

Królowej Elżbiety II  

 Obecnym Dyrektorem jest Pan Simon Jarvis, który również z wielkim zaangażowaniem 

kontynuuje współpracę między naszymi szkołami. 

http://www.farnborough.ac.uk/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Links with Poland and Ghana The College has a well-established link with Liceum Ogólnoksztacàce in Sulechow, Poland, and 
with the Presbyterian Secondary Technical School in Aburi, Ghana.  Students regularly exchange with both schools.” 

(http://www.farnborough.ac.uk/prospective_international)  

  

 

http://www.farnborough.ac.uk/
http://www.farnborough.ac.uk/prospective_international


 GENEZA WSPÓLPRACY 

 Od wielu lat Gmina Sulechów kontynuuje współpracę partnerską z brytyjską Gminą 

Rushmoor i w ramach tej współpracy została poproszona przez nauczycielkę Liceum 

Ogólnokształcącego mgr Beatę Kouhan o znalezienie partnerskiej szkoły średniej dla Liceum 

Ogólnokształcącego w Sulechowie. Głównym celem tych zabiegów było umożliwienie uczniom 

Liceum możliwości kontaktu z autentycznymi użytkownikami języka angielskiego oraz 

poznanie kultury kraju docelowego. 

 Starania Biura Promocji Gminy Sulechów okazały się bardzo skuteczne i 2 maja 2004 roku w 

symbolicznych dniach przyjęcia Polski do Unii Europejskiej przybył do naszego Liceum Dr 

John Guy, Dyrektor The Sixth Form College Farnborough i po spotkaniach oraz negocjacjach 

została zawiązana współpraca partnerska i określone ramy działań. 

 W tym roku odbyły się jeszcze dwie dwustronne wizyty. Pierwsza polegała na wyjeździe 

nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego do Farnborough w celu znalezienia nauczycieli, 

którzy chcieliby się włączyć do wspólnych projektów. Rozmowy okazały się bardzo owocne i 

znalazła się grupa ochotników po stronie brytyjskiej, która przez cały okres współpracy 

aktywnie współuczestniczy w różnorodnych wydarzeniach. Druga wizyta, uświetniła obchody 

Jubileuszu 55-lecia Liceum Ogólnokształcącego a Dyrektor John Guy wygłosił oficjalne 

przemówienie oraz udzielił wywiadu regionalnej Telewizji.  

 

 

 


