
WPADNIJ DO PIOTRKA ! 
ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE LO NR XV 25.03.2017 OD 09.00-13.00 

Weź udział w  lekcji, porozmawiaj z uczniami i nauczycielami. 

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy  klasy: 

matematyczno — fizyczną   

biologiczno — chemiczną 

humanistyczną  - kultura i media 

psychologiczną  

biologiczno — geograficzną 

 

 

Dziennik elektroniczny, dzięki któremu 

każdy uczeń i jego rodzic ma wgląd do 

ocen i spisu frekwencji. 1 
Platforma FRONTER, na której umiesz-

czane są treści zadań, a także ćwiczenia 

przygotowujące do prac klasowych.  2 
Biofeedback EEG, RSA — metoda, którą 

stosował Adam Małysz. 3 
Wycieczki dydaktyczne, lekcje muzealne, 

zajęcia w kinie, teatrze, operze. Współ-

praca z uczelniami. Projekty edukacyjne. 4 
Profesjonalnie wyposażona pracownia 

chemiczna i biologiczna.  

Biblioteka inna niż wszystkie :)  5 
Pracownie komputerowe, w tym pracow-

nia Apple. Tablice multimedialne w sa-

lach dydaktycznych. 6 
Hala sportowa (siłownia, mała i duża 

sala gimnastyczna, a także miejsce do gry 

w ping-ponga).   7 
Zajęcia dodatkowe — każdy znajdzie  coś 

dla siebie. Prężnie działające  Koło Strze-

leckie!  8 

Przygotowanie do matury: klasy matu-

ralne w każdym miesiącu piszą arkusze 

maturalne.    9 
Tutoring. W wybranych klasach pracę wy-
chowawcy wspiera dwóch nauczycieli tuto-
rów. Omawiają z uczniami sukcesy i niepo-
wodzenia szkolne, wspierają i pomagają.  10
Akcje charytatywne: wolontariat, 

krwiodawstwo, zbiórki książek, odzie-

ży, artykułów dla zwierząt.  11
Punkt ksero i bufet z przepysznym  

jedzonkiem. 

 12

...czyli 12 powodów, dla których 

warto uczyć się  w  

Piętnaste 

L.O.  

jest super, bo…. 

ZAPRASZAMY! 

TU JESTEŚMY!TU JESTEŚMY!TU JESTEŚMY!   

Dojazd autobusami: 

107,119,122, 126, 132, 134, 139, 142, 

Koniecznie przyjdź i 

przekonaj się sam! 

IM. MJR. PIOTRA 

WYSOCKIEGO 

Liceum Ogólnokształcące  Nr XV ul. Wojrowicka 58  54-436 Wrocław telefon/fax (71)794 77 44 

Autor: Dagmara Knitter— uczennica klasy III f LOXV 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? ZAJRZYJ NA STRONĘ 

www.loxv.wroclaw.pl  

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ NA FACEBOOKU: 

http://www.facebook.com/loxvwroc 

LO XV — PASJE, ROZWÓJ, PERSPEKTYWY. 

http://www.wroclaw.pl/rozklady/linie/122.html
http://www.wroclaw.pl/rozklady/linie/126.html
http://www.wroclaw.pl/rozklady/linie/132.html
http://www.wroclaw.pl/rozklady/linie/134.html
http://www.wroclaw.pl/rozklady/linie/139.html
http://www.wroclaw.pl/rozklady/linie/142.html
http://www.loxv.wroclaw.pl

