
Z pasji do wiedzy, z sercem 
do ucznia 
Publiczne Liceum Ogóln
kształcące nr VI jest pl

cówką, która skupia młodzież z
równo z samego Opola, jak i z jego 
okolic. Budynek szkoły mieści się 
przy ulicy Szarych Szeregów 1 na 
Osiedlu Armii Krajowej (dawniej 
ZWM) w pobliżu pięknych terenów 
zielonych oraz słynnej Górki Śmierci.  
Wiadomo, że szkoła to nie tylko 
budynek, ale przede wszystkim l
dzie, zarówno uczniowie, nauczyci
le, jak i administracja, którzy tworzą 
niepowtarzalną atmosferę tego 

miejsca. Chcemy, by nasza szkoła 
przyciągała młodych ludzi, którzy są 
ciekawi otaczającego świata i zmian 
w nim zachodzących, którzy oprócz 
zdania matury pragną również ro
wijać swoje talenty i zaintereso
wania (w przygotowywaniu do tego 
egzaminu specjalizujemy się już 
prawie od trzydziestu lat tak, że 
z ogromną dumą, patrząc na niemal 
stuprocentową zdawalność naszych 
wychowanków, możemy stwierdzić, 
że jesteśmy w tym naprawdę d
brzy!) Dlatego staramy się tworzy
klimat sprzyjający aktywizowaniu 
wszystkich właściwości intelektua
nych i osobowościowych ucznia, a
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Dlatego staramy się tworzyć 
klimat sprzyjający aktywizowaniu 

intelektual-
wych ucznia, aby 

jego potrzeby rozwoju oraz potrze-
by psychiczne były zaspokojone, aby 
mógł oprócz wiedzy przydatnej 
podczas egzaminów nabywać też 
umiejętności społeczne. Wyznajemy 

zasadę, że szkoła to nie pole bitwy, 
gdzie zwyciężą jedynie najsilniejsi, 
lecz bezpieczne miejsce, gdzie każdy 
ma prawo poczuć się dobrze i być 
u siebie. Staramy się, aby w Szóstym 
Liceum uczniowie mieli poczucie 
dowartościowania i podmiotowości. 
Kto nie jest świetnym fizykiem, czy 
biologiem może okazać się znakomi-
tym śpiewakiem, aktorem, szachi-
stą, poetą, sportowcem, czy organi-
zatorem. Każdy sukces naszych 
uczniów jest dla nas ważny i każdy 
nas cieszy. Wiemy, że lata spędzone 
w szkole nie mogą sprowadzać się 
do ciągłej gonitwy za ocenami, 
a młodych ludzi stać na znacznie 
więcej niż tylko zdobywanie świa-



dectw. Zależy nam, by nikt u nas nie 
czuł się anonimowy, bardzo ważna 
jest dla nas akceptacja każdego 
ucznia takim, jaki jest, wiara w jego 
możliwości, zapewnienie aprobaty, 
która sprzyja wydobyciu z każdego 
tego, co jest w nim najlepsze. 
Uważamy, że wszystkie dzieci są 
zdolne - trzeba tylko w nie uwierzyć

Od 2012 roku w naszym liceum tw
rzymy klasy integracyjne (po jed
w każdym roczniku). Istotą społec
nej integracji jest „włączenie” osoby 
niepełnosprawnej w społeczność 
osób pełnosprawnych. 

Nasza kadra nauczycielska 
jest znakomicie przygot
wana do pracy w tego typu 

grupach. Wielu nauczycieli ma ró
nież odpowiednie kwalifikacje do 
pełnienia funkcji nauczyciela wsp
magającego. Skrupulatnie realiz
jemy orzeczenia Poradni Psychol
giczno - Pedagogicznych względem 
uczniów z niepełnosprawnościa
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i wspierać w osiąganiu sukcesów. 
Stąd, w ramach potrzeb proponu-
jemy rozwijanie zdolności 
w systemie Indywidualnego Toku 
Nauki, udziału w projektach, dodat-
kowych zajęciach.  Bo sukces nie 
może być mierzony jedną miarą dla 
każdego.  
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Nabór z roku na rok do tych klas jest 
coraz większy, absolwenci kontynu-
ują naukę w szkołach policealnych 
i wyższych. 
Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę 
i duże doświadczenie w pracy 
z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych - nie zawsze są to 
osoby tylko z niepełnosprawnością 
ruchową, ale również mający nieba-
nalne spojrzenie na świat np. osoby 
z zespołem Aspergera. Indywiduali-
zujemy pracę, pamiętamy 
o potrzebach wszystkich uczniów 
i skupiamy się na integracji zespołu 
klasowego.  



Profile 
Ty wybierasz, Ty decydujesz
W tym roku zmieniamy się dla WAS, odchodzimy od 

standardowe i nieelastyczne. Otwieramy dwie klasy 
ogólne. To TY decydujesz, czego chcesz się uczyć, wybierasz SAM swoje ro
szerzenia – masz aż 48 możliwości
rzyć niekonwencjonalne połączenia. 
z matematyki, j. polskiego i j. niemieckiego 
możliwości. Możesz wybierać spośród
in. takich przedmiotów jak: mat
polski, biologia, WOS, chemia, geografia, 
historia, informatyka, języki obce i
je w dowolny sposób. Jeśli jednak po roku 
uznasz, że to nie to – nie ma sprawy, 
żesz zmienić swój wybór. 
Elastyczność w planowaniu rozkładu zajęć 
klasy pierwszej spowoduje jedynie niewie
kie różnice programowe. Nowatorskie 
podejście do profili wywołała dynamicznie 
zmieniająca się sytuacja na świecie oraz 
nasze długoletnie doświadczenie 
i obserwacja młodych ludzi. Idziemy 
w kierunku szkół „zacho
i amerykańskich, gdzie uczniowie mogą 
decydować, czego chcą się uczyć. Dzisiejszy 
świat wymaga niestandardowych rozwi
zań i my tworzymy taką szkołę!
dwóch klas nowatorskich mamy również 
klasę integracyjną, od lat uczymy dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Z naszą (doświadczoną) wyszkolo
kierunku kadrą współpracuje zespół n
uczycieli wspomagających, wspieraj
rozwój uczniów. Jest to klasa ogó
stępna o profilu humanistycznym 
z elementami prawa oraz warszt
psychologicznymi i warsztatami mediacji 
rówieśniczych. Każdy z takimi zainter
waniami odnajdzie się w tej kameralnej 
klasie, w której liczba uczniów nie może 
przekraczać 20 osób z pełnym podziałem 
na grupy. Integracja nie przeszkadza 
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w „normalnym” funkcjonowaniu tej klasy, a
warsztaty, spotkania są realizowane jak w
Każdy uczeń, niezależnie od klasy może wybierać spośród trzech języków:  
angielski, niemiecki oraz rosyjski. 

Z projektami nam po drodze
Dla pełniejszego rozwoju 
ucznia, wyjścia poza ramy 
podstaw nauczania oraz 

wzbogacenia bazy naukowej, nasza 
szkoła przystępuje do wielu proje
tów. Wśród nich są zarówno proje
ty unijne, międzynarodowe, jak 
również takie, które tworzymy 
w obrębie naszego miasta czy szk
ły: 
 AISEC 
 Erasmus+ 
 E-Twinning 
 Via ad Artes 
 Nauka kluczem do sukcesu 
 Odkrywcy sekretów nauki 
 Staże zawodowe 
 Poławiacze pereł 
 Za życiem 
 Sport jest rehabilitacją 
 Eduscience 
 Szkoła humanitarna projekt we 

współpracy z Polską Akcją H
manitarną tylko dla 15 szkól ka
dego roku 

 Kurs przygotowawczy do egz
minu klasy ósmej 

„normalnym” funkcjonowaniu tej klasy, a mianowicie wyjścia, wycieczki, 
realizowane jak w każdej innej.  
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Zgodnie z założeniami tych projek-
tów uczniowie i nauczyciele szkolą 
języki obce, uczestniczą w zajęciach 
organizowanych przez uczelnie wyż-
sze i instytucje naukowe, doświad-
czają w terenie nauk przyrodni-
czych, wykonują samodzielnie eks-
perymenty naukowe oraz podnoszą 
kompetencje społeczne.  Edukujemy 
globalnie, uczniowie uczą się kry-



tycznego, samodzielnego myślenia.  
Projekty dają przestrzeń do rozw
ju, umożliwiają udział w warszt
tach, prelekcjach, szkoleniach.  P
zwalają poznawać nowych ludzi, 
inne kraje i ich kulturę. Wyposażają 
w konkretne umiejętności, rozsz

rzają horyzonty, a także pomagają 
w życiowych wyborach. Współpr
cujemy z Politechniką Opolską, 
Uniwersytetem Opolskim oraz ró
nymi fundacjami m.in. PROMEN
DA, PRACOWNIA PROFILAKTYKI 
POZYTYWNEJ.  
Co roku w szkole organizujemy 
Dzień Pierwszaka, aby młodzież 
szkolna od pierwszych dni mogła się 
integrować nie tylko w swoim g
nie, ale również z innymi klasami, 
nauczycielami i dyrekcją szkoły. 
Humaniści mogą się wykazać po
czas konferencji naukowych z języka 
polskiego i historii. Mamy Szkolny 
Klub Honorowego Krwiodawcy 
i koło PCK. Podejmowane są ró
nież działania ekologiczne 
i prozdrowotne: Sprzątanie Świata, 
Weekendowe Szkoły Biologiczne, 
profilaktyka uzależnień ARS, Marsz 
Nadziei, happeningi antynikotyn
we. Realizujemy programy autorskie 
z ekologii, które zostały nagrodzone 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska. Przeprowadzamy lekcje 
w terenie np. w muzeach, bibliot
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wadzamy lekcje 
muzeach, bibliote-

kach, w oczyszczalni ścieków, na 
składowisku odpadów, w ZOO. 
Chcemy, aby nasi uczniowie byli 
wrażliwymi ludźmi, stąd angażujemy 
się wraz z nimi w pomoc potrzebu-
jącym: akcja Szlachetna Paczka, 
Zupa w Opolu, pomoc dla pod-
opiecznych dziecięcego hospicjum, 
spotkania i warsztaty dla małych 
pacjentów szpitali czy akcje zbiórek 
dla Schroniska dla zwierząt. 
Klasy maturalne każdego roku wy-
jeżdżają na tygodniową Szkołę Ma-
tematyczną, co pozwala na posze-
rzenie i usystematyzowanie wiedzy 
potrzebnej do egzaminu maturalne-
go. 
Popularne są u nas uroczystości 
organizowane przez zaangażowaną 
w życie szkoły młodzież np. z okazji 
Dnia Patrona Szkoły, Dnia Sportu, 
Dnia Ziemi i innych świąt. Młodzież 
może prezentować swoje zdolności 
aktorsko-wokalne na okazjonalnych 
apelach na scenie auli szkolnej. Ci, 
którzy zainteresowani są naukami 
przyrodniczymi organizują pokazy 
doświadczeń fizycznych i chemicz-
nych.  

Mamy odpowiednią bazę 
dydaktyczną oraz tech-
niczną, potrzebną do roz-

wijania pasji, talentów oraz relacji 
rówieśniczych. Na bieżąco pozysku-
jemy środki, aby nasze liceum było 
przystosowane do potrzeb wszyst-
kich uczniów. Wszystkie pracownie 
wyposażone są w rzutniki multime-
dialne, laptopy, a także monitory 
interaktywne. W szkole jest pra-
cownia informatyczna dostosowana 
do zajęć z e-sportu, pracownia bio-
feedback’u, wszystkie sale lekcyjne 



mają rzutniki multimedialne lub 
monitory interaktywne, w całej 
szkole jest dostęp do Internetu 
(również na szkolnym korytarzu).  
Podczas przerw uczniowie mają 
możliwość relaksowania się w wy-
godnych pufach lub rozładowania 
napięcia przy ping pongu, czy piłka-
rzykach. Przerwy można spędzać 

również w parku przy budynku 
szkolnym. W szkole znajduje się 
stołówka. Budynek PLO nr VI jest 
przyjazny uczniom niepełnospraw-
nym,  posiada odpowiednie toalety, 
podjazdy, schodołaz i windę/ plat-
formę dla niepełnosprawnych, 
a pomocą służy pracownik szkoły 
zatrudniony specjalnie w tym celu. 
Mamy pełnowymiarową salę gim-
nastyczną z możliwością odbywania 
lekcji na przylegających boiskach 
szkolnych, stadionie lekkoatletycz-
nym, parku osiedlowym, a po lekcji 
WF-u można korzystać z pryszniców 
przy szatniach. 
Kameralna atmosfera zapewnia 
komfort emocjonalny i psychiczny. 
Kadra nauczycieli jest wysoko wy-
kwalifikowana i przyjazna. Nauczy-
ciele znają swoich uczniów i pod-
chodzą do każdego z nich indywidu-

alnie.  Szkolny pedagog i psycholog 
są dla wszystkich uczniów, nie tylko 
dla tych, którzy mają problemy. 
W szkole można korzystać z konsul-
tacji doradcy zawodowego. 
Naszą wiedzą i doświadczeniem 
chcemy dzielić się z uczniami zanim 
wstąpią w mury naszej szkoły orga-
nizując darmowe zajęcia przygoto-
wujące do egzaminu ósmoklasisty. 
Powtarzamy, uzupełniamy i syste-
matyzujemy wymaganą na egzami-
nie wiedzę. A na koniec kursu orga-
nizujemy próbny egzamin. 
Otwierając się na potrzeby otacza-
jącego nas świata, wymogi przyszłe-
go pracodawcy pracujemy nad do-
łączeniem do grona BUDZĄCEJ SIĘ 
SZKOŁY. 
 



 


