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Teatr po raz pierwszy 

...Szkolne Konfrontacje Teatralne od 20 lat mobilizują klasy do wystawiania własnych  

przedstawień. Marcowych wzruszeń, przeżyć i emocji jest wiele, a znani aktorzy jako goście  

specjalni, uświetniają imprezę. 

Jesteśmy w sercu miasta 
... i tylko 5 minut od dworca kolejowego i autobusowego. 

Kontynuujemy tradycję 
... ponad 70 lat edukacji na poziomie licealnym. 

Wszyscy się znamy 
… jesteśmy bogaci sobą, tworząc kameralną społeczność, w której nikt nie jest anonimowy. 

Dbamy o to, by w szkole nie było atmosfery niezdrowej rywalizacji, ale też nie obniżamy  

wymagań wychowawczych i naukowych. 

Wspólnota 
… klasy to podstawa, pamiętamy o tym  

od pierwszego dnia nauki proponując między 

innymi zajęcia integracyjne prowadzone przez 

panią pedagog. 

Czytamy 
… rozmawiamy z młodzieżą o książkach, nasi 

uczniowie czytają nie tylko lektury. A biblioteka 

to skarbnica wiedzy i bardzo przyjazne miejsce. 

Teatr po raz drugi 
...wyjeżdżamy do teatrów w Opolu, Częstochowie, Wrocławiu, by podglądać profesjonalistów, 

uczyć się sztuki i świata.  
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Pamiętamy 
... o patronach naszej szkoły - Lotnikach 

Polskich, dbając nie tylko o ich pomnik. 

Poznając historię uczymy się  jak budo-

wać przyszłość.  

Demokracja 
… angażujemy się w życie społeczne i próbujemy pomagać w rozwiązywaniu problemów  

otaczającego nas świata. Nasi uczniowie zdobywają najwyższe miejsca w Polsce w konkursach  

wiedzy o społeczeństwie,  odwiedzają sejm, urzędy państwowe, uczą się zasad demokracji  

i odpowiedzialności działając w Samorządzie Uczniowskim na poziomie szkoły i województwa. 

Tolerancja 
…uczymy się otwartości i wzajemnej akceptacji. 

EKO i geografia 
…realizujemy unikalne i różnorodne projekty ekologiczne i geograficzne. Ruszamy w teren lub 

uczestniczymy w emocjonujących konkursach takich jak Wielka Lekcja Geografii.     

Sukces Na Bank 
… i to tak dosłownie, w ogólnopolskim teleturnieju telewizyjnym 

o tej nazwie w ubiegłym roku szkolnym zajęliśmy trzecie miejsce  

w Polsce. Do tego doliczmy uczestników finałów i laureatów 

olimpiad: Statystycznej, Wiedzy Ekonomicznej oraz Wiedzy 

o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.   

Języki 
… skutecznie i ciekawie uczymy (na różnych poziomach)  

języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego 

oraz  łacińskiego. 

COPTIOSH  

... czyli konkursowy raj dla humanistów i historyków, tu zdobywamy krajowe laury. Nagrodą 

oprócz indeksów na wyższe uczelnie jest przyznany naszej szkole tytuł „Złotej Europejskiej 

Szkoły Praworządności” za zajęcie 17. miejsca w Polsce. 

DSD-II  

... lubisz niemiecki, wiążesz z nim swoją przyszłość - u nas 

możesz przygotować się i zdać ten państwowy egzamin. 

Jest  on  świadectwem  znajomości  języka  niemieckiego,  

Innowacje 
... należymy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. 

niezbędnym dla podjęcia studiów wyższych w Niemczech oraz zwiększa szanse zatrudnienia na 

polskim i europejskim rynku pracy.  
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  Dolnośląskie Mecze Matematyczne 
  ... możesz poczuć moc drużynowej rywalizacji matematycznej, 

najbardziej emocjonującego konkursu matematycznego, w którym 

czterokrotnie byliśmy w ścisłym finale (raz wygrywając!).    

Mocy matematyki 
... dowodzimy udziałem i sukcesami finalistów ogólnopolskiej 

Olimpiady Matematycznej oraz laureatów  Małej Olimpiady Mate-

matycznej w Opolu, Powiatowych Zawodów Matematycznych, 

konkursu im. S. Banacha, Kangura, Alfika, KoMy. Jest się w czym 

sprawdzić. 

Uczelnie wyższe  
...jesteśmy zaprzyjaźnieni z kilkoma uczelniami. Współpracujemy z nimi uczestnicząc w organi-

zowanych dla nas wydarzeniach oraz startując w konkursach firmowanych przez te uczelnie. 

Stypendia Dyrektora 

... najlepsi mogą na nie liczyć.  

Bezpieczeństwo 
… stworzyliśmy przyjazne  

środowisko, w którym wszyscy 

czujemy się bezpiecznie.  

Noc Zawodów 
... co słychać u dziennikarza, grafika komputerowego, programisty, lekarza weterynarii oraz  

geografa-podróżnika? O tym mogliśmy się przekonać w tegorocznej edycji imprezy.  

Bywamy najlepsi 
…żeby daleko nie szukać - w bieżącym roku szkolnym nasz uczeń zajął 1. miejsce w Polsce  

w ogólnopolskim konkursie Alfik Matematyczny. 

Tańczymy 
… w atmosferze wspaniałej zabawy przebiega Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Dyrektora 

Szkoły. Klasy ujawniają tu swoje talenty i prezentują przygotowane układy.     

Sport 
… mamy rewelacyjną bazę: halę sportową, salę gimnastyczną, profesjonalną salę fitness  

z lustrami, solidnie wyposażoną siłownię, a także boisko do piłki siatkowej plażowej, streetballa 

i skatepark. 
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Dzień Sportu i Wielki Quiz 
… tak radośnie spędzamy dwa ostatnie dni roku szkolnego - nudy nie ma, frekwencja dopisuje! 

Pomagamy 
… nasi uczniowie wspierają akcje Kosz Wigilijny, Szlachetną Paczkę, WOŚP, oddają honorowo 

krew podczas „Wampiriady” oraz realizują swój firmowy pomysł - akcję "Szamasz Pomagasz".  

Mamy świetnych Rodziców 
… bardzo nas wspierają, a szefostwo Rady Rodziców przy organizacji Dnia Sportu przechodzi 

samych siebie (dziękujemy!). 

Tylko raz  
… w ciągu ostatnich dwudziestu lat znaleźliśmy się na drugim miejscu w klasyfikacji sportowej 

szkół średnich powiatu oleskiego. To był „wyjątek potwierdzający regułę” :). W pozostałych  

latach stabilnie dzierżyliśmy palmę pierwszeństwa. Lekkoatleci, tenisiści stołowi, siatkarki  

i piłkarze nożni zdobywali w tym czasie mistrzostwo województwa.  

Rozwijamy  
... talenty uczniów, szczycąc się tytułem „Szkoły Łowców Talentów”.    

Organizujemy 
… znaczące imprezy kulturalne i sportowe, wśród nich Ogólnopolski Turniej Tańca  

Towarzyskiego oraz Mikołajkowy Turniej Trójek Siatkarskich. 

Wycieczki 
… bliskie i dalekie, kameralne i liczne, poważne i nieco szalone :)  
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ZAPRASZAMY 

Matura równa się sukces 
… oczywiście musisz na niego zapracować, ale skutecznie Ci w tym pomożemy, czego dowodem 

jest 100% zdawalność w trzech ostatnich latach. Możemy się tym poszczycić jako jedyna  

szkoła w powiecie i jedna z zaledwie kilku w województwie.  

Międzyoddziałowo 
... uczymy przedmiotów rozszerzonych. Zatem jeśli w ciągu pierwszego roku nauki stwierdzisz,   

  że jednak chciałbyś zmienić przedmioty rozszerzone 

 - nie ma problemu. Nie musisz wtedy zmieniać klasy. 

Jakość kształcenia 
... corocznie potwierdzana w ogólnopolskim  

rankingu liceów ogólnokształcących tytułem SREBRNEJ SZKOŁY.  

W notowaniu ze stycznia 2020r. zajęliśmy pierwsze miejsce w powiecie,  

8. miejsce w województwie i 326. miejsce w kraju. Natomiast w ogólnopolskim rankingu szkół 

olimpijskich uzyskaliśmy 155. miejsce w Polsce i 4. w województwie. 

Strona www:  lo.olesno.pl   tel. 34 3583806     e-mail: lo_olesno@wodip.opole.pl  

 ul. Sądowa 2, 46-300 Olesno 

Obozy naukowe 
...  organizowane przez naszych nauczycieli są gratką 

dla pasjonatów geografii, biologii, matematyki, przed-

siębiorczości i innych przedmiotów. 


