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.

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ZBIGNIEWA HERBERTA w Słupsku

W V LO nauczyłem się wyrażać siebie. Każdy posiadał swój indywidualny styl oraz
sposób bycia i był w 100% akceptowany. Szkoła świetnie przygotowała mnie do
matury dzięki kompetentnym nauczycielom, którzy nie tylko potrafili nauczyć,
ale też nas rozumieli. Gdybym miał jeszcze raz wybierać, bez wątpienia wybrałbym V LO. Spędziłem w nim trzy bardzo dobre lata mojego życia. Poznałem świetnych ludzi i zawsze chodziłem tam z przyjemnością.
Mateusz Litwinienko, absolwent 2021
aktualnie student Uniwersytetu Gdańskiego

Jesteśmy w centrum
Znajdź nas na mapie

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

76-200 Słupsk, ul. Deotymy 15a
www.5lo.slupsk.pl
5lo@5lo.slupsk.pl
59 845 60 22
VLOSlupsk
vlo_slupsk
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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” w latach 2014, 2018, 2019, 2021,
2022 oraz tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY” w roku 2020, a co za tym idzie, zaliczamy
się do elitarnego grona najlepszych liceów w Polsce.

W NASZEJ SZKOLE MOŻNA LICZYĆ NA
 bardzo wysoką zdawalność egzaminu maturalnego,
 wyniki egzaminów maturalnych zdawanych z przedmiotów obowiązkowych
powyżej średnich wyników w liceach w kraju i województwie,
 poziom nauczania dostosowany do ucznia,
 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 oraz
Międzynarodowym Projekcie „What’s your region like?,
 poznawanie obcych kultur poprzez wycieczki zagraniczne,
 koło filmowe, dziennikarskie „Herberton”, teatralne,
 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.

Rowerem z V LO

Poszukiwanie Słupskich
Niedźwiadków Szczęścia

Dzień Edukacji Narodowej

ROZSZERZENIA REALIZOWANE W CYKLU NAUCZANIA
Klasa A POLITECHNICZNA (32 miejsca)
Z rozszerzonym programem: matematyki, fizyki, informatyki.
Innowacje pedagogiczne:
 „Matematyka wyższa”,
 „Robotyka”,
 „Rysunek techniczny
 „Retoryka”.
w AutoCAD”,
Klasa B HUMANISTYCZNA (32 miejsca)
Z rozszerzonym programem: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie.
Innowacje pedagogiczne:
 „Filozofia elementy”,
 „Matplan – planowanie matematyczne”.
Klasa C, E EUROPEJSKA (64 miejsca)
Z rozszerzonym programem: geografii, wiedzy o społeczeństwie,
j. angielskiego.
Innowacje pedagogiczne:
 „Edukacja europejska”,
 „Matplan – planowanie
 „Elementy realioznawstwa
matematyczne”,
krajów angielskiego obszaru  „Internet w nauce języka
językowego”,
angielskiego”.
Klasa D MEDYCZNO-PRZYRODNICZA (32 miejsca)
Z rozszerzonym programem: biologii, chemii, język angielskiego.
Innowacje pedagogiczne:
 „Język łaciński dla
 „Internet w nauce języka
przyrodników”,
angielskiego”,
 „Matplan – planowanie
 „Widzę, słyszę i poznaję”.
matematyczne”,

Wycieczka do Warszawy
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