Najlepsi z najlepszych? Tak to my – Jedynkowicze!
Pokonywanie własnych rekordów to nasza specjalność. Rankingi idą w górę, jesteśmy
coraz wyżej. Po raz kolejny udało nam się zaistnieć w czołówce najlepszych liceów w
Polsce. Czyż to nie powód do dumy? Na tak dobre wyniki zapracowali nasi ambitni
uczniowie oraz najlepsi nauczyciele. Nauka z pasją i zaangażowaniem pozwala nam po raz
kolejny szczycić się srebrną tarczą przyznaną naszemu Liceum Ogólnokształcącemu w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych wydawnictwa PERSPEKTYWY.
Kryterium oceniania jest niezwykle rygorystyczne. Każda placówka musi spełnić kilka
ważnych warunków. Pod uwagę brane są wyniki maturalne, osiągnięcia w olimpiadach, a
także ilość osób, które podchodzą do egzaminu dojrzałości. W bieżącym roku pod lupę wzięto
wyniki z matur w tzw. „nowej formule”, co daje zupełnie nowy ogląd naszej placówki. Nie
mamy się jednak czym martwić, ponieważ udało się unieść i to brzemię. I w ten sposób nasze
liceum osiągnęło w rankingu 259 miejsce, dla porównania w ubiegłych latach 2015 i 2014
zajmowaliśmy miejsca powyżej 500. Tak wysoki progres daje nam ogromne powody do
radości.
Jest to dla nas nie lada osiągnięcie, jednakże nie samą nauką człowiek żyje i o tym
również pamiętamy. Społeczność szkolna nie stroni od obchodów wszelkich okoliczności, a
Samorząd Uczniowski dba o to, by wszystko odbywało się w jak najlepszej atmosferze. W
okresie przedświątecznym niemalże namacalny jest zapach pierników, w pierwszy dzień
wiosny na wagary wysyłamy grono pedagogiczne, a szkoły nie opuszczamy nawet nocą, bo
właśnie wtedy podczas Kolorowej Nocy odkrywa się najciemniejsze tajemnice.
Swoją wiedzę poszerzamy jednak nie tylko w murach szkoły. Wymiany
międzynarodowe pozwalają nam przełamać bariery językowe i poznać nowych, ciekawych
ludzi. Odkrywamy także nasze przyszłe uczelnie dzięki ćwiczeniom laboratoryjnym w
pracowniach Politechniki Śląskiej i wykładom z dziedziny fizyki na Uniwersytecie Śląskim.
Klasy o profilu biologiczno-chemicznym czerpią korzyści z licznych wystaw jak na przykład
wrocławska The Humans. Często zadajemy sobie także pytanie „co autor miał na myśli?”
podczas licznych spektakli w teatrach zabrzańskich, jak i katowickich lub krakowskich. U nas
nigdy nie umiera ciekawość świata i chęć poszukiwania odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.
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