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CODE WEEK NA POLITECHNICE
WROCŁAWSKIEJ

Prowadząca Centrum Mistrzostwa
Informatycznego Pani Joanna Brosiło

ambasador CMI: Uczniowie/Uczennice
z klasy 1A brali/ły czynny udział w
CodeWeek, czyli Wielkim Święcie

Programowania w Centrum
Kongresowym Politechniki

Wrocławskiej.

Współpraca



Współpraca

Warsztaty w American Corner były
okazją dla  uczniów  klasy 1G m.in. do
poszerzania umiejętności językowych

na spacerze tematycznym po
wrocławskim rynku i okolicach. 



 „Zajęcia edukacyjne wprowadzające
do tematyki ochrony konsumenckiej

dla młodzieży z wrocławskich
placówek edukacyjnych” prowadzone

były dla naszych uzniów przez
Stowarzyszenie Ochrony

Konsumentów Aquila.

Współpraca



Współpraca
Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce,

która nawiązała współpracę z firmą
Amazon. Amazon Web Services

(AWS) GetIT to w pełni finansowany,
elastyczny program edukacyjny, który

pomaga szkołom i nauczycielom
inspirować i motywować uczniów

do zastanowienia się nad wyborem
zawodu w branży technologicznej.

. 
 



Samorząd
Uczniowski

Odbyły się wybory
przewodniczącego i opiekuna

Samorządu Uczniowskiego oraz
przedstawicieli SU do Rady Szkoły.
Zachęcamy wszystkich Uczniów do

współpracy.



GRA MIEJSKA W KRAKOWIE
 Uczniowie klas przygotowawczych

mieli okazję zwiedzić Kraków - dawną
stolicę Polski. 

 

Wycieczki



Dzień Nauczyciela w Złotym Stoku  dla
klas 1G i 2A.

Wycieczki



ŚWIAT WROCŁAWSKICH KRASNALI
Uczniowie klas przygotowawczych

zwiedzali Wrocław, poznawali historię
miasta i zabytki. 

Wycieczki



Wycieczki

W Karkonoszach spacerowała klasa 
 4B. Śnieżka zdobyta!



WARSZTATY KRAWIECKO-
DZIEWIARSKIE

Igły, nici, nożyce w dłoniach, maszyny
krawieckie turkocą... dzieje się na

zajęciach krawiecko-dziewiarskich.

Niezwykłe lekcje



Niezwykłe lekcje

W ramach lekcji religii uczniowie
mieli okazję spotkać się 

z tegorocznymi absolwentami.



SUPER SMACZNE
WARSZTATY

 
Kurczak curry z

serem, fetą 
i ryżem,  i wiele
innych smaków
gościło na stole

podczas 
 warsztatów, w
których wzięli

udział uczniowie
klasy 2B.

 
 

Nauka... nie tylko w
szkolnych murach!



Wizyta w Miejscu Pamięci
Auschwitz-Birkenau była dla
uczniów klas 1A i 1G ważną

lekcją historii i wartościowym
osobistym doświadczeniem.

Nauka... nie tylko w
szkolnych murach!



Nauka... nie tylko w
szkolnych murach!

 Klasy przygotowawcze oraz klasa 3E
odwiedzili Hydropolis - centrum

wiedzy o wodzie.  



Klasy 1F i 2CC wzięły udział w lekcji
o wielkich wrocławianach na

Starym Cmentarzu Żydowskim przy
ul. Ślężnej.

Nauka... nie tylko w
szkolnych murach!



Uczniowie klasy 1J uczestniczyli w
warsztatach "Kara hańby w

średniowieczu" w Muzeum Sztuki
Mieszczańskiej w Starym Ratuszu" 
i dowiedzieli się jak dawniej karano

nieposłusznych mieszczan.

Nauka... nie tylko w
szkolnych murach!



Uczniowie/uczennice z klas
1A/2A/4A/4C brali czynny udział 

w szkoleniu „INNOWACJE I
CYBERBEZPIECZEŃSTWO NA RYNKU

FINANSOWYM” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH".

 

Nauka... nie tylko w
szkolnych murach!



Uczniowie klas 1F i 1D mieli okazję
poznać historię kina i obejrzeć
niemy film "Gorączka złota".

Klasa 4c oglądała zbiory
francuskich muzeów w Bibliotece

Romańskiej. Wrażenia
niesamowite.

Edukacja filmowa



OBSŁUGĘ JACHTU MAMY W MAŁYM
PALCU

 Odbyły się ostatnie zajęcia z cyklu
"Płyń łódeczko" dla  załóg licealistów. 

Dzięki temu działaniu 59 osób
doświadczyło żeglarskiej przygody

pod okiem najlepszych instruktorów.
 

Sport



Po raz pierwszy uczniowie naszej
szkoły z klasy językowej 1G pod opieką

i wsparciem merytorycznym Pani
Klaudii Werminowicz  przystąpili do

zdawania certyfikatów TOFEL JUNIOR

Konkursy, olimpiady



Wspracie psychologiczne



Wspracie psychologiczne

Klasa 2CC włączyła się do szkolenia w
zakresie walki z ksenofobią i

rasizmem!



Biblioteka
 Wiele faktów i ciekawostek
dotyczących Polski poznali

uczniowie klas przygotowawczych
na październikowych lekcjach

bibliotecznych. 
W lekcji "Reklama - historia i

wspołczesność. Język reklamy"
wzięły udział klasy drugie.



Wielokulturowość
Uczniowie klas przygotowawczych z

przyjemnością odwiedzają szkołę
także w sobotę.Nauczyciele,
asystenci, pedagodzy liceum

zaplanowali działania tak, aby
warsztaty, szkolenia, konsultacje,

były interesujące, przydatne,
pouczające i ekscytujące



Wielokulturowość
Zorganizowano warsztaty 

 komunikacji w języku polskim
"Malarstwo w poszukiwaniu języka,
język w poszukiwaniu malarstwa".  



Wszystkie ważne
wydarzenia 

relacjonujemy na naszym
szkolnym FB


