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NASZE ATUTY
Prowadzimy warsztaty:
ekologiczne, dziennikarskie, malarskie, teatralne,
filmowe, pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
Bierzemy udział w akcjach charytatywnych:
Świąteczna Paczka,
praca na rzecz przytuliska "Psia przystań",
współpraca z lokalnymi NGO.
 
Organizujemy:
wycieczki krajowe i zagraniczne,
zajęcia na uniwersytetach, w muzeach,
spotkania z ludźmi kultury i nauki,
zajęcia dodatkowe dla uczniów, dzięki którym
zdobywają europejskie certyfikaty ECDL i TOEIC.
 
Realizujemy projekty finansowane ze środków Unii
Europejskiej. 
Jesteśmy w trakcie realizacji projektu w ramach
programu eTwinning.
 
Wyróżnia nas wysoka zdawalność egzaminów
maturalnych - uczniowie osiągają wyniki powyżej
średniej krajowej.
W 2019 roku 100% naszych maturzystów zdało
maturę!
 
Od lat utrzymujemy bardzo wysokie wskaźniki EWD
(Edukacyjnej Wartości Dodanej),
co oznacza, że nauczamy efektywnie i każdy uczeń
ma możliwość wszechstronnego, osobistego
rozwoju.
 
Nasza placówka jest bezpieczna - posiadamy
certyfikat "Bezpieczna Szkoła".
 
Uzyskaliśmy brązową tarczę w Rankingu
"Perspektyw"  Najlepsze Licea w Polsce 2020.



NASZE ATUTY
W ostatnich latach odnosiliśmy sukcesy:
 
W NAUCE
 
Finaliści etapu ogólnopolskiego Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego,
Finaliści etapu ogólnopolskiego  Olimpiady 
Ekologicznej,
Zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie „25 lat
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”,
Finaliści Wojewódzkiego Turnieju Astronomicznego,
Zwycięzcy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,
Zwycięzcy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie
Cywilnej,
Finaliści Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego "Pangea",
Zwycięzcy Powiatowego Konkursu Astronomicznego
„Copernicus”.
 
W SPORCIE
 
Mistrzostwo Powiatu w Piłce Siatkowej,
Wicemistrzostwo Powiatu w Piłce Nożnej,
Wicemistrzostwo Rejonu w Piłce Siatkowej,
Mistrzostwo Powiatu w Palancie, 
I miejsce w Powiatowym Konkursie Motoryzacyjnym.
 
W DZIEDZINACH ARTYSTYCZNYCH
 
Laureaci Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów
Amatorskich,
Zwycięzcy konkursów fotograficznych, literackich, 
poetyckich i recytatorskich.
 
Naszych absolwentów spotkacie na najlepszych
uczelniach w kraju!



KLASA HUMANISTYCZNA
Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: 
język polski i historia, język angielski
lub wiedza o społeczeństwie
 
Klasa akademicka ukierunkowana jest na przygotowanie
uczniów do studiowania i wykonywania zawodu: 
 
prawnika, 
psychologa, 
dziennikarza, 
socjologa, 
polonisty, 
anglisty, 
germanisty, 
kulturoznawcy, 
politologa, 
pracownika administracji 
i wielu innych.
 
Ucząc się w tej klasie będziesz mógł rozwijać swoje pasje
i talenty:
·         uczęszczając na warsztaty dziennikarskie,
·         przygotowując projekty filmowe, muzyczne 
i plastyczne,
·         biorąc udział w wycieczkach do teatrów, kin,
muzeów oraz ciekawych miejsc w Polsce i Europie,
·         występując w grupie teatralnej "Drako".
 
Uczniowie tej klasy corocznie odnoszą sukcesy 
w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego 
na  szczeblu  wojewódzkim  i ogólnopolskim, 
są laureatami konkursów historycznych, filmowych,
plastycznych, językowych, literackich i poetyckich.
 
Humaniści niezwykle dobrze radzą sobie na rynku
pracy, bowiem posiadają cały szereg wykształconych
tak zwanych kompetencji miękkich, pozwalających 
im na pracę z ludźmi i dla ludzi.



KLASA 
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:
matematyka, geografia i język angielski.
 
Zapewniamy kontynuację nauki języków obcych.
 
Klasa politechniczna ukierunkowana jest na  przygotowanie
absolwentów do studiowania
i wykonywania zawodu:
 
informatyka, inżyniera budownictwa, geografa, geodety,
mechatronika, geoinformatyka, matematyka,
inżyniera odnawialnych źródeł energii,
specjalisty w zakresie mikroelektroniki w technice
i medycynie, inżyniera automatyka,
robotyka, logistka, ekonomisty i wielu innych.
 
W tej klasie będziesz mógł rozwijać swoje pasje i talenty:
·         uczęszczając na zajęcia koła matematycznego
i geograficznego,
·         biorąc udział w obserwacjach astronomicznych
przy wykorzystaniu szkolnych teleskopów,
·         uczestnicząc w warsztatach organizowanych
przez centra naukowe,
·         zdobywając międzynarodowe certyfikaty 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 
Uczniowie tej klasy corocznie są finalistami powiatowego
i wojewódzkiego konkursu astronomicznego, finalistami
Olimpiady Ekologicznej, biorą udział w konkursach
biologicznych i matematycznych.
 
Wybierając naukę w tej klasie zwiększasz swoje szanse 
na przyszłość. Będziesz mógł wybrać politechnikę,
uczelnię przyrodniczą i ekonomiczną.
 
Absolwenci tej klasy bez problemu znajdą swoje miejsce,
kształcąc się dalej w zawodach łączących potrzeby ludzi 
i planety, a więc tego, co jest wyzwaniem współczesności.



KLASA MEDYCZNA
Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: 
biologia, chemia i matematyka. 
 
Nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe:
elementy ratownictwa medycznego, pożarniczego
i bezpieczeństwa publicznego.
 
Klasa przygotuje do studiów o charakterze medycznym 
oraz przyrodniczym. 
 
W tej klasie przygotujesz się do dalszej nauki na wielu kierunkach
profilowanych takich jak np.: 
 
medycyna, 
stomatologia, 
farmacja, 
analityka medyczna, 
rehabilitacja, 
pielęgniarstwo, 
położnictwo, 
ratownictwo medyczne, 
weterynaria, fizjoterapia, 
technologia żywności, 
biotechnologia oraz na kierunkach pokrewnych typu:
kosmetologia, ochrona środowiska, psychologia.
 
W tej klasie będziesz mógł rozwijać swoje pasje i talenty:
 
·         zapisując się do koła matematycznego, biologicznego
 i chemicznego,
·         uczestnicząc w warsztatach organizowanych 
przez centra naukowe,
·         zdobywając wiedzę na szkolnych wycieczkach
tematycznych.
 
Uczniowie tej klasy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę 
rywalizując w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Ekologicznej,  
Olimpiadzie PCK, Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej, Turniejach Pożarniczych, Olimpiadzie Wiedzy 
o Obronie Cywilnej.



KLASA DWUJĘZYCZNA
Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: 
język angielski oraz geografia nauczana w języku angielskim 
i przedmioty do wyboru.
 
Przedmioty nauczane w języku angielskim to geografia 
oraz historia i społeczeństwo.
 
Klasa ukierunkowana jest na przygotowanie uczniów 
do studiowania i wykonywania zawodów wymagających
biegłego posługiwania się językiem angielskim: 
 
hotelarza, 
pracownika obsługi ruchu turystycznego, 
ekonomisty, 
headhuntera, 
tłumacza
i innych, wymagających biegłej znajomości języka angielskiego.
 
Wybierając tę klasę będziesz mógł rozwijać swoje zdolności
językowe poprzez:
·         zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego,
·         dwa przedmioty nauczane w języku angielskim,
·         udział w konkursach językowych,
·         udział w wymianie międzynarodowej,
·         regularny kontakt z rodzimymi użytkownikami języka.
 
Klasa dwujęzyczna zapewni Ci przewagę na rynku pracy
poprzez możliwość zdawania egzaminu maturalnego 
z wybranych przedmiotów w języku angielskim.
 
Biegła znajomość języka angielskiego to wymóg
współczesności.
 
Zbuduj swoją przewagę na rynku pracy, potwierdzając
znajomość języka ukończeniem klasy dwujęzycznej.

 
 
Wybierając szkołę średnią czasami sięgamy daleko po coś, 
co mamy w zasięgu ręki, tymczasem 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku jest doskonałym wyborem.
 
Naszych uczniów nie tylko znakomicie wyedukujemy,
ale także włączymy w szkolną społeczność, 
która ma swoje tradycje.
 
Organizujemy między innymi takie imprezy jak:
 
Szkolny Dzień Języków Obcych
 
Akcja sportowa "Biegnij Szkoło!"
 
Powiatowy Konkurs Astronomiczny "Copernicus"
 
Dni Profilaktyki
 
Mikołajki
 
Szkolne kolędowanie
 
Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji im. K. K. Baczyńskiego
 
Dzień Liczby π
 
Dzień Talentów  przypadający na początek wiosny
 
Dzień Otwarty Szkoły
 
Dzień Sportu Szkolnego
 
oraz wiele innych konkursów i akcji.
 
 

Jeśli szukasz szkoły, 
gdzie możesz się poczuć pewnie i bezpiecznie, 
to zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego
w Lidzbarku.

 
 

SZKOLNE ŻYCIE



REKRUTACJA
WAŻNE TERMINY:
 
Składanie podań o przyjęcie do klas pierwszych odbywać się
będzie od  11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r.
 
 
Kandydaci składają dokumenty (świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia 
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty) 
w terminie od 26 do 30 czerwca 2020 r. 
 
 
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych
i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 13 lipca 2020 r.
 
 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
do szkoły przez przedłożenie oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia 
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 
powinno nastąpić najpóźniej do  20 lipca 2020 r.
 
 
Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych 
do poszczególnych klas nastąpi 21 lipca 2020 r. do godz. 10:00.
 
 
Szczegółowy regulamin rekrutacji znajdziecie na naszych
stronach internetowych!
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