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Liceum Ogólnokształcące 

im. gen. Władysława Sikorskiego 

w Międzyrzecu Podlaskim 
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   LO Sikorski Twoim kluczem do wiedzy!  

Każda szkoła ma swoje atuty, jednak Liceum Sikorskiego ma ich najwięcej.  

W naszej szkole możesz…   

 

 osiągać wysokie wyniki na egzaminie 

maturalnym, 

 uczyć się w nowoczesnych pracowniach 

multimedialnych (tablice interaktywne, 

projektory, komputery, itp.), 

 pobierać Stypendium Naukowe Starosty 

Bialskiego już od pierwszej klasy, 

 uczestniczyć w różnorodnych kołach 

zainteresowań i zajęciach 

pozalekcyjnych, 

 korzystać z bezpłatnego dostępu do 

Internetu na terenie całej szkoły, 

 odtwarzać w szkolnym radiowęźle swoją 

ulubioną muzykę, 

 uczestniczyć w spotkaniach  

z interesującymi ludźmi,  
 działać prężnie w Samorządzie 

Uczniowskim, 
 

 
WSZYSTKIE PRACOWNIE SĄ WYPOSAŻONE  

W SPRZĘT MULTIMEDIALNY 

 
KLIMATYZOWANA CZYTELNIA 

 
HOL SZKOLNY 

 
NOWOCZESNA SIŁOWNIA 

 

 

 uczestniczyć w warsztatach i zajęciach 

prowadzonych przez nauczycieli 

akademickich, 

 działać w wolontariacie, 

 brać udział w międzynarodowej wymianie 

młodzieży, 

 uczestniczyć w olimpiadach 

przedmiotowych i zostać ich laureatem,  

 uczestniczyć w licznych konkursach  

z cennymi nagrodami tj. laptopy, drony, 

smartfony, tablety, itp., 

 korzystać z parkingu samochodowego 

przeznaczonego tylko dla uczniów. 

 korzystać z indywidualnych szafek 

ubraniowych zamiast szatni 
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*Przedmioty na poziomie rozszerzonym realizowane są od klasy II. 
** Nauczanie języków obcych odbywa się na zróżnicowanych poziomach z uwzględnieniem umiejętności uczniów  
potwierdzonych wynikiem egzaminu gimnazjalnego. 
 

  
ZAJĘCIA KLASY MEDYCZNEJ  

Z DR N. MED. ALINĄ BLACHA 
WARSZTATY KLASY PRAWNICZEJ 

 Z MECENASEM JAROSŁAWEM ŁATASIEM 

Profil 
klasy 

Przedmioty  
z rozszerzonym programem 

nauczania* 

Planowane 
języki** 

Przedmioty  
punktowane 

MEDYCZNA 
zajęcia dodatkowe 

z lekarzami 

 
BIOLOGIA, CHEMIA,  

JĘZYK ANGIELSKI 

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski 
 

język polski,  
biologia, matematyka, 

 język angielski 

MEDYCZNA 
zajęcia dodatkowe 

 z lekarzami 

 
BIOLOGIA, CHEMIA, 

MATEMATYKA 

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski 
 

język polski, 
 biologia, chemia, 

matematyka 

DZIENNIKARSKA 
dodatkowe 
 warsztaty 

  dziennikarskie 

WIEDZA  
 O SPOŁECZEOSTWIE, 

GEOGRAFIA, 
 JĘZYK ANGIELSKI 

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski 
 

język polski, wiedza 
  o społeczeostwie, 

geografia,  
matematyka 

PRAWNICZA 
zajęcia dodatkowe 

z prawnikami 

 
JĘZYK POLSKI, HISTORIA, 

WIEDZA  
O SPOŁECZEOSTWIE 

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski 
 

język polski,  
matematyka, historia, 

wiedza  
o społeczeostwie 

PRAWNICZA 
zajęcia dodatkowe 

z prawnikami 

 
JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA,  

JĘZYK ANGIELSKI 

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski 
 

język polski,  
matematyka, geografia,  

język angielski 

POLITECHNICZNA 
zajęcia dodatkowe 

z inżynierami,  
architektami, itp. 

 
MATEMATYKA, FIZYKA,  

JĘZYK ANGIELSKI 

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski 
 

język polski,  
matematyka, fizyka, 

 język angielski 
 

POLITECHNICZNA 
zajęcia dodatkowe 

z inżynierami,  
architektami, itp. 

 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

GEOGRAFIA 

język angielski, 
język niemiecki lub 

język rosyjski 
 

język polski,  
matematyka, fizyka,  

geografia 
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      PRZYJDŹ DO NAS – NAPRAWDĘ WARTO !!! 

 

 

 

Oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne 

np.: zajęcia z języka hiszpańskiego oraz 

kultury Hiszpanii. 

 

Współpracujemy ze szkołami w Niemczech, 

Izraelu i Francji. 

 

(na zdjęciu obok uczniowie LO Sikorski na 

wymianie w Berlinie) 

 

 

Organizujemy ciekawe konkursy  

z wartościowymi nagrodami.  

Na zakończenie roku losujemy wśród 

uczniów laptopa. 

 

(na zdjęciu obok szczęśliwa zdobywczyni 

laptopa) 

Oferujemy uczniom indywidualne szafki 

ubraniowe zamiast tradycyjnej szatni. 

 


