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65 LAT TRADYCJI i DOŚWIADCZENIA
Liceum Ogólnokształcące 
im. rotmistrza Witolda Pile-
ckiego w Sulechowie zapra-
sza uczniów klas VIII szkól 
podstawowych do szkoły, 
w której od zawsze staramy 
się widzieć przede wszyst-
kim ucznia i  towarzyszymy 
mu w  drodze do sukcesu. 
Nasze liceum to szkoła pub-
liczna i bezpłatna. 

Absolwentom szkół podsta-
wowych proponujemy:
naukę na wysokim pozio-
mie i przygotowanie do eg-
zaminu maturalnego w kla-
sach: HUMANISTYCZNEJ, 
POLITECHNICZNEJ, BIOLO-
GICZNO- CHEMICZNEJ

• naukę zdalną (w  czasie 
ograniczenia funkcjono-
wania szkół) – zorganizo-
waną od pierwszych dni 
pandemii i  prowadzoną 
przy wykorzystaniu no-
woczesnych narzędzi, np. 

tabletów gra� cznych, wi-
zualizerów. Uczniom szko-
ły, na czas pracy zdalnej, 
również użyczamy kom-
putery,

• jednozmianową naukę 
w  komfortowych warun-
kach; przestronne sale 
lekcyjne, sala gimnastycz-
na, kompleks boisk, sala 
lustrzana, blisko szkoły 
basen, w którym odbywa-
ją się także zajęcia wycho-
wania � zycznego, 

• program dla najzdolniej-
szych uczniów Liga Mi-
strzów, w ramach którego 
przygotowujemy uczniów 
do olimpiad przedmioto-
wych i konkursów,

• naukę języków obcych 
w lektoratach językowych,

• dodatkowe zajęcia z przed-
miotów rozszerzonych ( 
biologia, � zyka, chemia, 
język polski) z  wykładow-
cami wyższych uczelni,

• dodatkowe zajęcia rozwi-
jające pasje i  zaintereso-
wania:  koło teatralne, koło 
wolontariuszy, klub dys-
kusyjny – Sokrates Cafe, 
konsultacje dla maturzy-
stów, zajęcia wyrównaw-
cze, 

• wyjazdy do teatru, kina, 
lekcje w  muzeum, w  bi-
bliotece nieustannie roz-
wijamy nasze pasje czy-
telnicze, organizujemy 
wystawy, konkursy, spot-
kania autorskie

• uprawianie różnych dyscy-
plin sportowych (siatków-
ka, koszykówka, unihokej) 
– II miejsce szkoły w ogól-
nej klasy� kacji sportowej 
szkół średnich w  roku 
szkolnym 2019/2020,

• możliwość kreatywnej 
i  ciekawej pracy społecz-
nej w  Samorządzie Szkol-
nym.

ZAPRASZAMY do naszego LICEUM. Możesz zwiedzić szkołę wirtualnie www.losulechow.pl lub osobiście 
(z zachowaniem reżimu sanitarnego). 

DNI OTWARTE SZKOŁY – 21.04. 2021 r. i 9.06.2021 r. – szczegóły na stronie internetowej szkoły. 
Dodatkowe informacje uzyskasz także telefonicznie 68 385 26 19 lub elektronicznie losulechow@wp.pl


