
OFERTA
EDUKACYJNA

2023

„Non scholae, sed vitae discimus” – Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia
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na mapie:

5lo.slupsk.pl@vlo_slupsk

ul. Deotymy 15a5lo@5lo.slupsk.pl

V LO to szkoła tolerancyjna i otwarta na młodzież, pragnąca zarówno 
przekazać i zaszczepić najważniejsze wartości w życiu młodego 
człowieka, jak i zostawić niezapomniane wspomnienia z cie-

kawych wydarzeń szkolnych. Pomimo trudnego okresu pandemii, 
będę miło wspominać moje liceum :)

Karolina, absolwentka klasy medyczno-przyrodniczej 2022, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Długo zastanawiałem się, które ze słupskich liceów wybrać, lecz po 
ukończeniu piątki mogę szczerze powiedzieć, że nie żałuję mojego 
wyboru. Poznałem w tej szkole wielu nowych dobrych znajomych, 

zdobyłem dużą wiedzę oraz rozwinąłem się w wielu obszarach, 
nie tylko tych naukowych. Po maturze natomiast bez większych 
problemów dostałem się na Politechnikę w Gdańsku.

Bartek, absolwent klasy politechnicznej 2022



Według Ogólnopolskiego Rankingu Szkół 
Ponadpodstawowych PERSPEKTYWY, V LO 
otrzymało tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY” w la-
tach 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 oraz tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY” 
w roku 2020, a co za tym idzie, zaliczamy się do elitarnego grona najlep-
szych liceów w Polsce. 

V LO DOBRYM WYBOREM

CO NAS WYRÓŻNIA?

ROZSZERZENIA REALIZOWANE W CYKLU NAUCZANIA

 �bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego,
 �wysokie wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązko-
wych – powyżej średnich wyników w liceach w kraju i województwie,
 �pozytywna i przyjazna atmosfera,
 �indywidualne podejście do ucznia,
 �interesujące, nieszablonowe lekcje, 
 �debaty, warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi, 
 �poznawanie kraju i Europy poprzez wycieczki,
 �prężnie działający Samorząd Uczniowski,
 �koło filmowe, dziennikarskie „Herberton”, robotyki,
 �wsparcie rozwoju artystycznego uczniów,
 �współpracę z Akademią Pomorską w Słupsku, Wojskową Akademią 
Techniczną w Warszawie, Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku, 
Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.

Klasa A – POLITECHNICZNA  (30 miejsc)
Z rozszerzonym programem: matematyki, fizyki, informatyki. 
Innowacje pedagogiczne:

 �„Matematyka wyższa”,
 �„Rysunek techniczny   
w AutoCAD”,

 �„Robotyka”,
 �„Retoryka”.

Klasa B – HUMANISTYCZNA  (30 miejsc)
Z rozszerzonym programem: języka polskiego, historii, wiedzy 
o społeczeństwie. Innowacje pedagogiczne:

 �„Filozofia elementy”,
 �„Matplan – planowanie matematyczne”.

Klasa C – EUROPEJSKA  (30 miejsc)
Z rozszerzonym programem: geografii, wiedzy o społeczeństwie, 
j. angielskiego. Innowacje pedagogiczne:

 �„Edukacja europejska”,
 �„Elementy realioznawstwa 
krajów angielskiego 
obszaru językowego”,

 �„Matplan – planowanie 
matematyczne”,
 �„Internet w nauce języka 
angielskiego”.

Klasa D – MEDYCZNO-PRZYRODNICZA  (30 miejsc)
Z rozszerzonym programem: biologii, chemii, język angielskiego. 
Innowacje pedagogiczne:

 �„Język łaciński dla 
przyrodników”,
 �„Matplan – planowanie 
matematyczne”,

 �„Internet w nauce języka 
angielskiego”,
 �„Widzę, słyszę i poznaję”.

Klasa E – MEDYCZNO-PRZYRODNICZA  (30 miejsc)
Z rozszerzonym programem: biologii, chemii, język angielskiego. 
Innowacje pedagogiczne:

 �„Język łaciński dla 
przyrodników”,
 �„Matplan – planowanie 
matematyczne”,

 �„Internet w nauce języka 
angielskiego”,
 �„Widzę, słyszę i poznaję”.

Z ŻYCIA SZKOŁY

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

Spływ kajakowy

Coroczny wyjazd  
na narty – Wieżyca

Warsztaty Językowe – 
Akademia Pomorska

Wycieczka do Paryża

niemiecki

francuski

angielski

hiszpański

rosyjski
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