
SportBaza szkoły Nauczanie

gabinet biologiczny gabinet matematyczny

• Zabytkowy budynek w centrum miasta• Zabytkowy budynek w centrum miasta
• Przestronne, doskonale wyposażone sale lekcyjne• Przestronne, doskonale wyposażone sale lekcyjne
• Biblioteka z czytelnią multimedialną• Biblioteka z czytelnią multimedialną
• Monitoring wizyjny na korytarzach i na terenie szkoły• Monitoring wizyjny na korytarzach i na terenie szkoły

 zabytkowa aula

• Nowa sala gimnastyczna z siłownią i salą fitness

nowoczesna siłownia sala fitnesssala gimnastyczna

• Nowatorskie metody nauczania
• Wykwalifikowana kadra:
     - autorzy podręczników i książek
     - egzaminatorzy OKE
• Doskonałe przygotowanie do matury i studiów 

• Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
     - Festiwal Nauki
     - Zajęcia na uniwersytetach i Politechnice (wykłady, ćwiczenia)
     - Koła zainteresowań (naukowe i artystyczne)
     - Patronat Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS)

Zdawalność na maturze (rok 2020)
wynik w woj. dolnośląskim w liceach: 87,1%

wynik w powiecie strzelińskim: 82,7%
wynik LO STRZELIN: 89,4 %
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LO Strzelin  = SUKCES

• Liczne sukcesy w zawodach sportowych

piłka siatkowa  (chłopcy)

fitness

piłka nożna

tenis stołowy

piłka siatkowa (dziewczęta)

samoobrona

siłownia

• Różnorodne sekcje sportowe

• Nowoczesne pomoce naukowe

Liceum Ogólnkoształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
www.lostrzelin.pl

Liceum Ogólnkoształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
tel. 71 3921364,  71 3923527

więcej informacji na: www.lostrzelin.pl



Nie tylko nauka ...Wycieczki

Ciekawe zajęcia

Tradycja zobowiązuje !Tradycja zobowiązuje !
Jesteśmy tego dowodem !Jesteśmy tego dowodem !

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Strzelinie

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 
Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś 
zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

• Bogata oferta wycieczek szkolnych krajowych i zagranicznych• Bogata oferta wycieczek szkolnych krajowych i zagranicznych

• Atrakcyjne zajęcia warsztatowe:• Atrakcyjne zajęcia warsztatowe:

zajęcia  z anatomiizajęcia  z anatomii

zajęcia  z fizykizajęcia  z fizyki

zajęcia sportowezajęcia sportowe

zajęcia  z chemiizajęcia  z chemii

Maria Skłodowska-Curie

Studniówka 

Szkolna Telewizja

Koncert 
mikołajkowy

Półmetek

Akcje charytatywne

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Strzelin,  ul. Jana Pawła II 23
tel. 71 3921364, 71 3923527

www.lostrzelin.pl

sekretariat@lostrzelin.pl

Jesteśmy także na:                     i

więcej informacji na : www.lostrzelin.pl

PRZYJDŹ DO NAS !
 ZOSTAŃ  NASZYM  UCZNIEM ! 

PRZEKONAJ SIĘ,  ŻE  JESTEŚMY  NAJLEPSI !

76 lat w edukacji i nowoczesność w nauczaniu

Apele okolicznościowe


