
Jeżeli jesteś kulturalny i ambitny, chcesz zdobywać wiedzę, masz bardzo 

dobre wyniki w nauce oraz ciekawe pomysły, które chcesz realizować 

 
ZOSTAŃ UCZNIEM I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO                               

W BIAŁYMSTOKU: 
które 
- istnieje już od 26 lat przy ulicy Fabrycznej 10 
 w którym  
- szanowana jest Twoja indywidualność 
- sam wybierasz swojego wychowawcę - tutora 
- uczysz się w niepowtarzalnej, przyjaznej atmosferze 
- dowolnie zestawiasz przedmioty realizowane w rozszerzonym zakresie i możesz się już z nimi zmierzyć  
  od klasy pierwszej 
- w klasie III uczęszczasz tylko na  wybrane przez siebie przedmioty maturalne 
- masz tygodniowo 5 godzin języka angielskiego z podziałem na grupy o różnym stopniu  
  zaawansowania 
- uczęszczasz  na konwersacje z Native Speakerem w języku angielskim 
- język matematyki poznajesz lub rozwijasz z podziałem na grupy zaawansowania 
- masz tygodniowo 3 godziny  kontynuacji języka francuskiego lub 3 godziny  kontynuacji języka niemieckiego ,  
  albo  3 godziny języka hiszpańskiego na poziomie początkowym 
- zajęcia z języków obcych mogą odbywać się w laboratorium językowym 
- uczysz się tańca towarzyskiego 
- masz prawo do indywidualnych konsultacji przedmiotowych 
- możesz uczyć się języka łacińskiego, rosyjskiego, włoskiego,  historii sztuki, filozofii, etyki 
- masz prawo  zaproponować inne ciekawe koło zainteresowań 
- nie musisz zmieniać butów 
- nie przeszkadzają Ci dzwonki, bo ich nie ma  
- na przerwach masz dostęp do pracowni komputerowej  (internetu) 
- na lekcjach korzystasz z laptopów, kalkulatorów graficznych (Texas Instruments), profesjonalnych   
  mikroskopów  oraz  tablic multimedialnych 
- każda klasa ma własną salę, nie musisz więc z książkami wędrować po szkole 
- możesz zostać WOLONTARIUSZEM 
- możesz brać udział w zajęciach teatralnych 
- możesz mieć zajęcia w poduszkowni lub w szafie 

 w którym  realizowana jest współpraca międzynarodowa: 
 NIEMCY – z młodzieżą Hachenburga (miasteczka położonego w sercu Westwald na terenie 

kraju związkowego Rheinland-Pfalz, 80km od Kolonii) - w ramach Polsko Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży – Jugendwerk  

 FRANCJA– międzynarodowa wymiana z liceum w Le Longeron (region zamków nad 
Loarą) 
- wolontariat archeologiczny 

 

Dokumenty należy składać do 15 maja 2017 r. 

- świadectwo promocyjne z  II klasy gimnazjum (oryginał) 

- wykaz  ocen po  I semestrze w  III klasie gimnazjum                                                                           

- podanie (rodziców o przyjęcie ucznia), życiorys (ucznia), 2 zdjęcia 

- wybór 2 języka obcego: j. niemiecki (kontynuacja) lub j. francuski (kontynuacja)                               

                                                lub j.  hiszpański (od podstaw) 

 

Rozmowy kwalifikacyjne 30.05 – 02.06.2017r.               tel(fax) (85)6754900;  513 153 913 

                                                                                                         e-mail:  2slosto@gmail.com   

                                                                                                           slosto@slosto.biaman.pl 

                                                                                                                       slosto.pl 

Dzień  Otwarty 
18.03.2017r. (sobota)        GODZ 1000-1400 

http://www.slosto.biaman.pl/

