O NAS MÓWIĄ
Szkoła wyróżnia się wysokim poziomem nauczania oraz indywidualnym podejściem do ucznia. Panuje tu bardzo miła atmosfera, którą zawdzięcza się wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej, a profile klas dobrane są tak, aby uczniowi było
łatwiej i z dużą wiedzą zacząć studia. Kolejnym atutem są klasy tematyczne, które
są wyposażone w sprzęt laboratoryjny i pomoce naukowe do wykorzystania na
zajęciach, a rzutniki i tablice multimedialne ułatwiają naukę i sprawiają, że jest
przyjemniejsza. Oprócz tego szkoła stara się odpowiednio przygotować uczniów
do egzaminu maturalnego oraz różnego rodzaju konkursów i olimpiad. Jako absolwenci bardzo dobrze wspominamy czas spędzony w liceum oraz polecamy je
młodszym kolegom, którzy chcą wybrać dobrą szkołę średnią.
Szymon P., Michał K., absolwenci 2018,
aktualnie studenci wojskowi WAT.
Zawsze słyszałam, że studia to najlepszy czas w życiu każdego człowieka. Niezależność, dorosłość, wyprowadzka z domu. Jako obecna studentka uważam, że
pobyt w liceum to ten najlepszy czas, ale tylko wtedy, gdy jest nim V LO w Słupsku.
Nie ukrywałam nigdy, że nie było ono moim pierwszym wyborem. Zaczynałam
w zupełnie innym miejscu, jednak zrezygnowałam dosyć szybko i przeniosłam się
do „Piątki”. Przyjemna atmosfera, gwarancja zdobycia rzetelnej wiedzy, a przede
wszystkim możliwość rozwijania własnych pasji i zdobycia interesujących doświadczeń. Nigdy nie odważyłabym się na wyjazd na zagraniczną uczelnię, gdyby nie „Piątka”. Brak wiary w siebie potrafi ograniczyć czasem każdego. Również
mnie. W takich chwilach niezwykle pomocni okazywali się obecni tam nauczyciele. Swoją otwartością i dobrym słowem zawsze potrafili podnieść na duchu.
Wybór V LO był moją najlepszą decyzją.
Marta Waśków, absolwentka 2017
Middlesex University London, BA Creative Writing and Journalism

Jesteśmy w centrum
Znajdź nas na mapie

„Non scholae, sed vitae discimus”
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
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SZANOWNI RODZICE

Z ŻYCIA SZKOŁY

Przed Państwem trudna decyzja, trzeba wspólnie ze swoim dzieckiem
zdecydować o wyborze szkoły.

Wsparciem może być dla Was Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadpodstawowych PERSPEKTYWY.
W rankingu brane są pod uwagę:
• wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%),
• wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%),
• sukcesy szkoły w olimpiadach (25%).
V LO otrzymało
TYTUŁ „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2021”
a co za tym idzie, zaliczamy się do elitarnego grona najlepszych liceów w Polsce.

Ekipa „Herbertonu”

Matura próbna
w reżimie sanitarnym

W NASZEJ SZKOLE MOŻNA LICZYĆ NA
• wyniki egzaminów maturalnych zdawanych z przedmiotów obowiązkowych
powyżej średnich wyników w liceach w kraju i województwie,
• poziom nauczania dostosowany do ucznia,
• wysoką zdawalność egzaminu maturalnego,
• aktywne działania w sferze obywatelskiej i społecznej,
• ciekawe, wykraczające poza schemat lekcji zajęcia: debaty, spotkania
z gośćmi z różnych stron świata, warsztaty (np. chemiczne, dziennikarskie),
• udział w interesujących projektach międzyprzedmiotowych,
• poznawanie obcych kultur poprzez wycieczki zagraniczne,
• koło filmowe, dziennikarskie „Herberton”, teatralne,
• wsparcie rozwoju artystycznego uczniów,
• współpracę z Akademią Pomorską w Słupsku (wykorzystanie bazy laboratoryjnej), Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie (konkursy na wysokim
poziomie), Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku (atrakcyjne projekty),
Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku (zgłębiamy historię).

Bieg z Herbertem

Międzynarodowy Projekt
„Face to Face with the World”

ROZSZERZENIA REALIZOWANE W CYKLU NAUCZANIA
Klasa A POLITECHNICZNA
Z rozszerzonym programem: matematyki, fizyki, informatyki.
Innowacje pedagogiczne:
 „Wspomaganie projektowania inżynierskiego.”
 „Zarys matematyki wyższej.”
Klasa B HUMANISTYCZNA
Z rozszerzonym programem: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
Innowacje pedagogiczne:
 „Elementy filozofii.”
 „Matplan – planowanie matematyczne.”
Klasa C EUROPEJSKA
Z rozszerzonym programem: geografii, wiedzy o społeczeństwie,
j. angielskiego.
Innowacje pedagogiczne:
 „Elementy realioznawstwa”,
 „Edukacja europejska”,
 „Matplan – planowanie matematyczne.”
Klasa D MEDYCZNO-PRZYRODNICZA
Z rozszerzonym programem: biologii, chemii, język angielskiego.
Innowacje pedagogiczne:
 Język łaciński dla przyrodników”,
 „Matplan – planowanie matematyczne.”

NAUCZANE JĘZYKI OBCE
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