
Drzwi Otwarte 
w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIII 

im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu 

2 kwietnia 2016 roku, w sobotę 

w godz. 11.00 – 13.30 

 
 
 
 
 

Jesteś uczniem klasy trzeciej gimnazjum?  
 

Zastanawiasz się gdzie kontynuować naukę? 
 

Najlepszy czas na działanie jest teraz!” 
 
 
 

Sprawdź dlaczego warto uczyć się  
w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIII 

we Wrocławiu! 
 

 
 

 
 

 

Sprawdź nas! Zapraszamy na drzwi otwarte….. 

Zastanawiasz się jaką szkołę wybrać ? Rozpytujesz znajomych, które szkoły biorą pod uwagę, 
przeglądasz strony internetowe, sprawdzasz poziom nauczania, wyniki maturalne…? Nie musisz 
sugerować się decyzjami kolegów i opierać się na internetowych przekazach. Możesz sam wyrobić 
sobie zdanie na temat szkoły, porozmawiać z jej uczniami i nauczycielami, poczuć atmosferę lekcji 
i przerw, sprawdzić ile zajmuje Ci dojazd, zweryfikować nasze wypowiedzi z rzeczywistością 
szkolną,  itp.  Zapraszamy do nas! Po prostu, przyjdź lub przyjedź do nas sam lub z rodzicami. 
Jesteśmy przekonani, że warto! Spróbuj, a i Ty przekonasz się, że warto!  

Poniżej  kilka ważnych informacji, nasze dane kontaktowe i zestaw informacji na temat klas. 

Zapraszamy!  

Przeczytaj, Pomyśl, Zadzwoń, Przyjedź! 

W programie:  
 

 spotkanie z dyrektorem szkoły, gronem pedagogicznym i uczniami, 

 prezentacje profili klas, 

 prezentacje multimedialne,  

 lekcje otwarte 

 spotkanie z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

 zwiedzanie szkoły. 



Czego możesz się spodziewać w naszej szkole? 

 Towarzyszenia Ci w drodze do sukcesu. Uczniowie naszej szkoły są laureatami licznych 
konkursów i olimpiad, zdają w 100% maturę ! 
 

 Towarzyszenia Ci w drodze do znalezienia odpowiedzi na ważne pytania: Kim chcę być  
w przyszłości? Dokąd zmierzam ucząc się w liceum? Jak działać? Co zrobić, by osiągać 
założone cele i sukces? Dla nas bowiem „nieważne jest skąd pochodzisz. Ważne dokąd 
zmierzasz.” (Brian Tracy) 
 

 Wsparcia w nabywaniu nawyków, podsuwania dobrych praktyk, które pomogą Ci wziąć 
swój los we własne ręce. Pomocy w przyjęciu odpowiedzialności za własny rozwój, 
edukację i wysoką jakość życia teraz i w przyszłości.  
 

 Wskazówek i pomocy w utrwalaniu pozytywnych zachowań, nawyków. Wdrażania w życie 
słów Arystotelesa, który powiedział, że: „Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. 
Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem”.  
 

 Podążania za Twoimi indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami, stylem pracy. 
Budowania indywidualnych programów działań uwzględniających Twoje mocne strony. 
 

 Zrozumienia dla błędu, trudności, czy porażki. Zatem wsparcia jeśli będziesz w potrzebie.  
Sytuacje trudne towarzyszą nam w życiu, a szkoła nie jest od nich  wolna. Jednak 
spodziewaj się, że nie zostaniesz z nimi sam/sama – możesz liczyć na wsparcie 
psychologa, nauczycieli, kolegów i koleżanek.  
 

 Towarzyszenia i wsparcia w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Konsultowania 
propozycji działań. Przypominania o ważnych terminach, sprawach, zadaniach!  
 

 Zrozumienia dla niepowodzeń i pomocy w ich pokonywaniu oraz hołdowania zasadzie,  
że „nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek”. (Charles 
Knight). 
 

 Zachęcania do przejawiania inicjatywy i wychodzenia poza dostarczone informacje. 
Pomocy zatem w obudzeniu kreatywności, podejmowaniu odważnych zadań i 
wypracowywania nawyków systematycznej pracy. 
 

 Przygotowania do podejmowania zmiany, bo w takich czasach przychodzi Ci żyć i tego za 
chwilę będzie od Ciebie wymagał pracodawca. Zachęcania do dokonywania 
konstruktywnych zmian w sobie i twoim otoczeniu. Chcemy bowiem pomagać w kształceniu 
ludzi samodzielnych, niezależnych, pozytywnie wpływających na losy własne i swojego 
środowiska. 
 

 Zachęcania do otwartego wyrażania własnego zdania. Szukania porozumienia mimo 
odmiennych poglądów, opinii. 
 

 Dociekliwości i postępowania zgodnie z głoszonymi prawdami. 
 

 Zachęcania do aktywności społecznej, samorządowej, wspierania słabszych i 
potrzebujących. 
 

 Namawiania do rozwijania Twoich mocnych stron, talentów i do podejmowania wysiłku z 
tym związanego, bo rozumiemy, że  „największe bogactwo, to robienie tego, co kochasz” 



(Colin P. Sisson). W naszej szkole będziesz mógł zatem uczestniczyć w licznych 
konkursach, olimpiadach, kołach zainteresowania. Będziemy też dbali o Twoje ogólne 
wykształcenie, więc będziemy pokazywać Ci wagę zaangażowania w uczenie się 
przedmiotów, które być może nie będą w danej chwili twoją pasją. Dostaniesz u nas jedno  
i drugie.  
 

 Wskazywania znaczenia Twojej aktywności szkolnej, bowiem bez Twojej gotowości do 
działania, sami niczego nie zrobimy. Będziemy nagradzać Twoje pytania, Twoją ciekawość świata. 
Nie bój się tego bo chcemy żebyś  pamiętaj o tym, że „czasami ten kto zadaje pytanie zostaje wyśmiany na 
 5 minut, ale ten kto w ogóle nie pyta, jest wiecznym głupcem”. (Tom J. Connelly). 
 

 Spotkania ciekawych osobowości nauczycieli -  przewodników po wiedzy i umiejętnościach, 
życzliwych mentorów, ale też po prostu zwykłych ludzi. 
 

 Budowania społeczności uczącej się. Zatem będziemy zwracać uwagę na wymianę informacji, 
doświadczeń, chcemy też uczyć się od Ciebie. Będziemy dbać też o utrwalanie  Twojej wiedzy.  
Zatem będziemy też robić to, co dobrze jest Ci znane – będziemy pytać, powtarzać, dostarczać Ci 
informacji zwrotnych, cennych wskazówek do pracy , by mogła zakończyć się powodzeniem. Zależy 
nam bowiem, abyś działał świadomie, rozumiał, samodzielnie myślał, umiał wykorzystywać 
znane dla budowania nowych opinii, przestrzeni, zachowań, osiągania zadowolenia  
w życiu, itp. 
 

 Doceniania kontaktów międzyludzkich. Wiemy, że człowiek do szczęścia potrzebuje ludzi. 
Cenimy relacje, dobrą komunikację i osobiste poczucie zadowolenia. Dbamy o dobre 
kontakty, atmosferę i o Twoje bezpieczeństwo w szkole. Od wielu lat  uczniowie naszej 
szkoły oceniają ją w badaniach ankietowych jako szkołę niezwykle bezpieczną.   
 

 Poważnego traktowania, wspierania, nauczania nowoczesnymi metodami w sprzyjających  
warunkach. Nauczyciel będzie dla Ciebie, ale tylko od Ciebie będzie zależało, czy 
zechcesz za nim podążyć.  
 

 Także wysiłku od Ciebie – bo wtedy wszelkie osiągnięcia cieszą najbardziej!  
 

 

 Pomyśl, Zadzwoń, Przyjedź! 

Zespół Szkół Nr 5 (Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 48  i Liceum Ogólnokształcące Nr XIII)  
ul. gen. Józefa Haukego – Bosaka 33–37 
50-447 Wrocław 

e-mail: sekretariat@zs5.wroclaw.pl 

Sekretariat główny - Małgorzata Boratyńska 
tel. 71 34 352 79 w. 31 
tel. 71 79 869 04 w. 100 

Sekretariat uczniowski - Jadwiga Działa 
tel. 71 34 352 79 w. 39 
tel. 71 79 869 04 w. 104 

Psycholog/pedagog szkolny 
Tel. 071 343 52 79 wew. 43, pokój 59 
Tel. 071 79 869 04 wew. 14



 

Profile klas w roku 2016/2017 

KLASA PROFIL 
PRZEDMIOTY 
ROZSZERZONE 

JĘZYKI 
OBCE 

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE 
PRZY REKRUTACJI 

A1 
Dziennikarska  
z warsztatami 
dziennikarskimi 

j.polski, historia, 
j.angielski 

j.angielski 5h, 
j.niemiecki 2h 

matematyka, j.polski, 
j.obcy nowożytny, 
historia 

A2 
Medialna z 
warsztatami 
telewizyjnymi 

j.polski, historia, 
j.angielski 

j.angielski 5h, 
j.niemiecki 2h 

matematyka, j.polski, 
j.obcy nowożytny, 
historia 

B Przyrodnicza 
fizyka, biologia, 
chemia 

j.angielski 3h, 
j.niemiecki 2h 

matematyka, j.polski, 
j.obcy nowożytny, 
biologia 

C Politechniczna 
matematyka, fizyka, 
informatyka 

j.angielski 3h, 
j.rosyjski 2h 

matematyka, j.polski, 
j.obcy nowożytny, 
fizyka 

D Ekonomiczna 
geografia, 
matematyka, 
j.angielski 

j.angielski 5h, 
j.niemiecki 2h 

matematyka, j.polski, 
j.obcy nowożytny, 
geografia 

E Prawnicza 
historia, matematyka, 
j.angielski 

j.angielski 5h, 
j.niemiecki 2h 

matematyka, j.polski, 
j.obcy nowożytny, 
historia 

F Architektoniczna 
matematyka, j. 
angielski, fizyka 
+rysunek 2h 

j.angielski 5h, 
j.niemiecki 2h 

matematyka, j.polski, 
j.obcy nowożytny, 
fizyka 

G1 Europejska 
geografia, historia, 
j.angielski 

j.angielski 5h, 
j.rosyjski 3h 

matematyka, j.polski, 
j.obcy nowożytny 
geografia 

G2 Europejska 
geografia, historia, 
j.angielski 

j.angielski 5h, 
j.francuski 3h 

matematyka, j.polski, 
j.obcy nowożytny, 
geografia 

H1 Dwujęzyczna 
geografia, 
matematyka, 
j.niemiecki 

j.niemiecki 
6h, j.angielski 
2h 

matematyka, j.polski, 
j.obcy nowożytny 
geografia 

H2 Przyrodnicza 
matematyka, biologia, 
chemia 

j.angielski 3h, 
j.niemiecki 2h 

matematyka, j.polski, 
j.obcy nowożytny, 
biologia 

I1 
Dziennikarska  
z warsztatami 
dziennikarskimi 

j.polski, historia, 
j.angielski 

j.angielski 5h, 
j.niemiecki 2h 

matematyka, j.polski, 
j.obcy nowożytny, 
historia 

I2 Prawnicza 
historia, matematyka, 
j. niemiecki 

j.niemiecki 
5h, j.angielski 
2h 

matematyka,  j.obcy 
nowożytny, historia 

 

 


