
 

 
 

 

 

Cześć! 

Przede wszystkim cieszymy się, że zainteresowaliśmy Cię naszą szkołą.  

Jeśli tu jesteś, oznacza to, że: 

• oczekujesz czegoś więcej od życia, 

• najbliższe 3 lata są dla Ciebie ważne,  

• chcesz mieć wpływ na to, w jakiej szkole spędzisz ten fantastyczny i niezapomniany czas, 

• chcesz decydować, kto będzie Cię kształcił, 

• chcesz bez najmniejszych problemów zdać MATURĘ. 

 

 

 

 

 

 

Wyobraź sobie siebie za 5, 10 lat…  

• Kim jesteś?  

• Czym się zajmujesz?  

• Jakie masz zainteresowania? 

• Ale również co Cię definiuje jako człowieka, studenta, osobę dorosłą? 

To są właśnie te pytania, na które wspólnie będziemy szukali odpowiedzi przez najbliższe 3 lata.  

Zaczynając naukę w naszej szkole, jesteś już na pozycji wygranej w stosunku do swoich rówieśników.  

A co tam, niech Ci zazdroszczą! ;) 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego my? 

Przede wszystkim jesteśmy prawdopodobnie najlepszym liceum w naszym województwie. 

Składa się na to wiele czynników, acz jeden jest niepodważalny - zdawalność matury na poziomie 100%  

Zależy nam na Twoim wykształceniu. 

Czeka na Ciebie rewelacyjna kadra nauczycielska.  

Wśród kilkudziesięciu nauczycieli są zarówno siostry jak i nauczyciele świeccy.  

Bez obaw, burzymy stereotypy ;) 

Nie będziemy się rozpisywać o takich oczywistościach jak: 

• Świetnie wyposażonych gabinetach. 

• Nowoczesnym sprzęcie multimedialnym (komputery, projektory, tablice interaktywne). 

• Pracowniach do: nauki języków obcych, fizyki, chemii, biologii, informatyki, geografii, historii  

oraz bibliotece. 

• Słynnych już WF-ach z trenerem zdobywającym ze swoją drużyną (Korfball) mistrzostwo 

Wrocławia.  

• Obecności pedagoga, doradcy zawodowego oraz pielęgniarki 

 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dajemy Ci możliwość kształcenia już na poziomie wyższym.  

…Zapytasz, jak to możliwe? 

Otóż możliwe. Współpracujemy z uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami, gdzie uczniowie 

uczestniczą w różnego rodzaju wykładach i zajęciach warsztatowych.  

Są to między innymi: 

• Uniwersytet Wrocławski, Instytut Chemii 

• Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii 

• Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa 

• Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny 

• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

• Radio Rodzina 

• Opera Wrocławska 

• Filharmonia Wrocławska 

 

Uczymy języków obcych z pasją niespotykaną nigdzie indziej!  

Z nami będziesz mógł się przygotować do egzaminu FCE z języka angielskiego, a poza tym nauczysz się 

dodatkowo niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, a nawet łaciny (nie do przecenienia 

dla tych, którzy już teraz marzą o medycynie!) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcemy, aby czas spędzony w szkole, był czasem wspomnień na całe życie.  

Dlatego w czasie, który spędzimy razem, zabierzemy Cię na niezapomniane wycieczki krajowe 

i zagraniczne. Możesz też wziąć udział w wymianie międzynarodowej ze szkołą w Hiszpanii  

lub uczestniczyć w programie Erasmus + i wyjechać do jednej z naszych szkół partnerskich  

w Niemczech, Hiszpanii, Szwecji, czy Turcji! 

 

Skupiamy się na odkrywaniu pasji i rozwijaniu potencjału! 

Dlatego zapraszamy Cię do odkrywania i rozwijania Twoich talentów na zajęciach dodatkowych!  

Co dla Ciebie przygotowaliśmy? 

• Koło dziennikarskie - realizacja 

regularnych audycji radiowych w Radiu 

Rodzina  

• Gazetka szkolna  

• Telewizja URSUS  

• Koło fotograficzne  

• Koło teatralne 

• Schola szkolna  

• Zajęcia sportowe (siatkówka, 

koszykówka, korfball) 

• Spływ kajakowy w wakacje 

• Narty zimą w ramach „UrszulaSKI” 

• Zajęcia wyrównawcze z matematyki  

• Wyjścia do OPERY, FILHARMONII i KINA  

• Różnego rodzaju wolontariat 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiemy, że czas liceum, to czas budowania osobowości i nawiązywania relacji, nierzadko 

na całe życie.  

Dlatego tak ważna jest dla nas dobra atmosfera. Każdy znajdzie tu miejsce dla siebie, akceptację 

i wsparcie. Dodatkowo klimat naszej szkoły podkreślają: 

• Nasze niezwykle wygodne mundurki, które pozwolą Ci się poczuć wyjątkowo i zarazem 

swobodnie, 

• Internat dla tych uczniów, którzy przyjeżdżają do nas z daleka, 

• Prężnie działający Samorząd Uczniowski, który ma realny wpływ na to, co dzieje się w szkole, 

• Wspólne posiłki z ciepłymi napojami i darmowymi kanapkami, 

• Uczciwy sklepik, w którym sam się obsłużysz, 

• Dystrybutor wody i automat z drobnymi przekąskami, bo wiemy, jak niekomfortowo jest się 

uczyć, czując głód lub pragnienie. 

 

Jesteśmy pewni, że Cię przekonaliśmy. 

Zresztą wejdź na nasz profil na FB, Instagramie, odwiedź stronę internetową (zaraz będzie zupełnie inna,  

bo zmieniamy się dla Ciebie). Sprawdź nas! 



 

 
 



 

 
 

Informacje dodatkowe: 

• U nas nie płacisz za naukę, bo jesteśmy szkołą publiczną. 

• Jesteśmy szkołą koedukacyjną, co oznacza, że zarówno chłopcy jak i dziewczęta mają te same 

prawa. Wspólnie zdobywają najlepsze wykształcenie w mieście ;) 

• Znajdujemy się praktycznie w centrum miasta, więc atmosfera jest prawdziwie nietuzinkowa. 

• Jesteśmy szkołą bezpieczną. To informacja głównie dla Twoich rodziców. Możesz im to powtórzyć. 

• To, że jesteśmy szkołą katolicką, jest oczywiste. Opieramy się na systemie wartości chrześcijańskich. 

Pamiętaj, że do naszej szkoły mogą uczęszczać wszyscy, którzy zgadzają się na wychowanie w duchu 

tych wartości. 

 


