
Zapraszamy 
do składania dokumentów 

już od 16 maja 2022  

lostanislawow.legionowski.pl 
tel.  507 130 918

Ósmoklasisto! 
Zapraszamy do 

Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stanisława Lema 

w Stanisławowie Pierwszym

nauczyciele z pasją 
przyszłościowe kierunki  

przyjazna atmosfera

 

ul. Jana Kazimierza 291
Stanisławów Pierwszy

Stwórz z nami 

LICEUM 
swoich  marzeń

POWIAT LEGIONOWSKI



dziennikarska
klasaklasa

mat-geo-ang

 matematyka: (5/7/7/6); 
geografia: 2/4/4/2; język angielski: 4/4/5/5

język hiszpański lub język niemiecki
Zamiast plastyki i muzyki - zajęcia z filozofii.

Przedmioty rozszerzone:

Drugi język: 

 polski: 6/7/6/6; wiedza 
o społeczeństwie: 1/4/4/2; język angielski: 4/4/5/5

język hiszpański lub język niemiecki
Zamiast plastyki i muzyki - zajęcia z filozofii.

Przedmioty rozszerzone:

Drugi język: 

Klasa matematyczno-geograficzna (1A) 

 

z rozszerzonym językiem angielskim, to klasa 
dla uczniów, którzy interesują się matematyką 
i geografią, którzy analizując świat społecznych 
zależności, lubią patrzeć nań przez pryzmat liczb. 

To klasa dla tych, którzy lubią podróżować, 
poznawać atrakcyjne miejsca, te bliskie i te odległe, 
lubią kontakt z przyrodą i interesuje ich świat – 
jego walory turystyczne i krajoznawcze.

Myśl przyświecająca tej klasie, to słowa jednego 
z największych polskich matematyków – Hugo 
Steinhausa : „Niezależnie od tego, co będziesz 
robić w przyszłości, po matematyce będziesz 
to robić lepiej.” 

Klasa dziennikarska (1B) 
z rozszerzonym językiem polskim, WOS 

oraz językiem angielskim to klasa dla tych, których 
interesuje świat – jego sytuacja polityczna, 

ekonomiczna, prawna i którzy pragną poznać 
rządzące przeszłością reguły: polityczne, 

społeczne, gospodarcze, religijne i kulturowe, 
by lepiej zrozumieć mechanizmy współczesności, 

by świadomie i odpowiedzialnie współtworzyć 
europejską wspólnotę wartości.

To klasa dla uczniów, którzy lubią odwiedzać 
kino, teatr, którzy chcieliby poszerzyć swoje 

umiejętności tworzenia wypowiedzi
 i argumentowania w różnorodnych formach 

pisarskich, a także dla tych, którzy chcą poznać 
własny kraj i świat jako zintegrowaną całość.



Naszym uczniom proponujemy 

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania 

konsultacje i zajęcia 
dodatkowe. Oferujemy spotkania z wykładowcami 

uczelni wyższych, wyjazdy do teatru, kina, na wykłady 
i warsztaty przedmiotowe, ciekawe wycieczki, udział 

w projektach i konkursach przedmiotowych, 
artystycznych oraz w zawodach sportowych.

literackie, poetyckie czy recytatorskie. W ramach zajęć 
koła dziennikarskiego redagują gazetkę szkolną Ucho 

Lema, piszą artykuły, przeprowadzają wywiady, zajmują 
się szatą graficzną. Poszukują inspiracji w dziełach 

znanych pisarzy, tworząc własne teksty, które 
wielokrotnie wysoko oceniono nawet w konkursach 

międzynarodowych. 

Szkoła współpracuje z z Goethe Institut 

Naszą szkołę wyróżnia 

w ramach 
projektu Deutsch Plus, realizując kreatywne wyzwania 

i rozwijając kompetencje językowe uczniów.

przyjazna, życzliwa atmosfera 
i kameralne warunki. Nasi uczniowie  mogą spędzać 

przerwy w salach, na kanapach oraz korzystać z zaplecza 
socjalnego, wyposażonego w potrzebne akcesoria, by 

na przerwie móc przygotować sobie kawę lub herbatę.

W czasie zajęć korzystamy 
nie tylko z dobrze wyposażonych 

pracowni (każda ma tablicę 
multimedialną, klimatyzację), 
którymi dysponują wyłącznie 

licealiści, ale i z sal przedmiotowych 
szkoły podstawowej takich jak: sala 
chemiczna, fizyczna, informatyczna 

oraz sale gimnastyczne.

Rok 2023/2024 rozpoczynamy 
w nowym budynku.

Na naszej stronie internetowej 
znajdziesz sporo informacji na 

temat działalności naszej szkoły, 
przeczytasz o realizowanych 

projektach, warsztatach 
edukacyjnych i wycieczkach:

lostanislawow.legionowski.pl

Zatem wiesz, 
co robić!


