
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WOŁOWIE



Liceum Ogólnokształcące w Wołowie

to szkoła z wieloletnią tradycją, 

która może poszczycić się

absolwentami takimi jak:

astronauta Mirosław Hermaszewski

czy myzyk Piotr Jan Brzeziński.



Głównym celem naszej szkoły jest przekazanie 
wiedzy,  wyjście naprzeciw potrzebom 
środowiska lokalnego i rynku pracy.

W naszym liceum , czeka na Was nauka w nowo 
wyremontowanych salach lekcyjnych a zajęcia 
prowadzone są sprawdzonymi metodami przez  

wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.



ATUTY SZKOŁY:

●Nowo wyremontowany budynek

●W centum

●Blisko PKS

●W pobliżu licznych sklepów  i puktów gastronomicznych

●Miła atmosfera

●Pomocni nauczyciele

●Przyjaźni uczniowe

●Różne wycieczki

●Wyjazdy na warsztaty psychologiczne

●Nowy orlik

●Wyposażone sale lekcyjne



JEŻELI:

 chcesz podwyższyć swoje umiejętności 
naukowe,

 piąć się po szczeblach kariery naukowej,

 być w przyszłości wykształconym i  
niezależnym finansowo

 pracować i wzbogacać się w kraju lub za 
granicą,

TO…



W NASZYM LICEUM MOŻESZ:

 przygotować się odpowiednio
do egzaminu maturalnego

 otworzyć sobie drogę do podjęcia studiów,
nie przerywając aktualnych zajęć,

 uczyć się języka angielskiego,
niemieckiego, rosyjskiego
lub francuskiego



KIERUNKI 

KSZTAŁCENIA:



PROFIL MUNDUROWY

●Klasa mundurowa naszego liceum to profil dla ludzi 

energicznych, pełnych zapału i pasji. Oprócz tradycyjnych 

lekcji z przedmiotów ogólnokształcących pozwala rozwijać 

na zajęciach specjalizacyjnych zainteresowania związane ze 

służbami mundurowymi: musztra, samoobrona, szkolenia z 

technik interwencyjnych, elementy sztuk walki, obozy, kursy 

pierwszej pomocy itp.



Atuty klasy mundurowej:

● zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających dalszą naukę na 

wszystkich kierunkach studiów i szkół policealnych,

● poznanie specyfiki pracy wszystkich służb mundurowych: policji, wojska, 

straży pożarnej, służb celnych,

●

● ćwiczenia  na strzelnicy,

● obozy

● zajęcia prowadzone przez pracowników policji, wojska, straży.

● ułatwia wstęp na uczelnie i szkoły policyjne, wojskowe i inne szkoły służb 

mundurowych.

● absolwentami klas mundurowych zainteresowane będą: policja, wojsko, 

straż pożarna, służby celne, służba więzienna i inne.



PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Jeśli interesujesz się przedmiotami przyrodniczymi

i chcesz w przyszłości z powodzeniem realizować się

w zawodzie lekarza, farmaceuty, biologa czy chemika,

wybierz z naszej bogatej oferty kształcenia klasę

biologiczno-chemiczną. Klasa o tym kierunku kształcenia stworzy Ci 

możliwość pogłębiania twojej wiedzy z zakresu: biologii,

chemii oraz fizyki i astronomii. Wymienione przedmioty

będziesz realizował w zakresie rozszerzonym, co umożliwi Ci

doskonałe przygotowanie się do matury, a następnie podjęcie

studiów na tak przyszłościowych kierunkach jak: medycyna, 

stomatologia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, 

kosmetologia, dietetyka i wielu innych.



PROFIL HUMANISTYCZNO - DZIENNIKARSKI

- Klasa o profilu humanistyczno-dziennikarskim, to rodzaj szczególnej 

oferty edukacyjnej dla tych wszystkich, dla których język polski, historia, 

języki obce oraz uzupełniające zajęcia z dziennikarstwa - realizowane jako 

przedmioty w zakresie rozszerzonym - inspirując naturalne predyspozycje 

do nauki przedmiotów humanistycznych, tworzą perspektywę poznawania 

ludzkiego świata i jego twórczej myśli, które w dzisiejszym świecie, w 

dużej mierze kreowanym przez współczesne media, tworzą szczególne 

wyzwanie do obiektywnego i odpowiedzialnego zapisu oraz przekazu 

bogactwa kultury ducha oraz myśli i wyobraźni człowieka.

Wiadomości nabyte w naszej szkole umożliwią Ci podjęcie studiów

na prestiżowych kierunkach, zapewniających ciekawą przyszłość, jak: 

europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo.



PROFIL MATEMATYCZNO- FIZYCZNY

●Lubisz łamigłówki matematyczne, chcesz poznać matematykę królową 

nauk? Bawią Cię szarady, szukasz rozwiązań trudnych zadań?A może 

interesuje Cię jak funkcjonuje świat, jego właściwości, jaka jest 

struktura wszechświata, jakie prawa nim rządzą?

●Przyjdź do nas.

●czeka na Ciebie klasa o profilu matematyczno-fizycznym.

●Zapewniamy wysoki poziom nauczania przedmiotów, profesjonalną 

kadrę, ciekawe lekcje z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami. Będziesz 

mógł pogłębiać swoje zainteresowania, przede wszystkim z zakresu 

nauk ścisłych. Zdobywanie wiedzy nie ogranicza się jedynie do teorii 

na lekcjach fizyki uczniowie wykonują doświadczenia, które pozwalają 

na sprawdzenie poznanych

●informacji w praktyce. W razie trudności można liczyć na pomoc 

starszych kolegów, bardziej zaprawionych w boju, oraz nauczycieli

●ekspertów w swojej dziedzinie.



Cenisz profesjonalizm i zależy Ci na zdobyciu 
wykształcenia, które zapewni Ci dobry start w 

życiu?

PRZYJDŹ DO NAS

Adres

Plac Jana III Sobieskiego 2

56-100 Wołów

woj. dolnośląskie

Polska



KONIEC

Wykonały:

Patrycja Parzyńska

Aleksandra Dobrowolska

Joanna Odziemek


