
Oferta edukacyjna 
Nasza oferta edukacyjna to: 

• propozycja klas z przedmiotami rozszerzonymi dostosowanymi do waszych zainteresowań oraz 
potrzeb rynkowych 

• system konsultacji indywidualnych (poza zajęciami nauczyciele są do dyspozycji uczniów w 
określonych terminach) 

• konsekwentny i efektywny system pracy wychowawczej (uczymy młodzież odważnego, 
niezależnego myślenia i umiejętności obrony swoich praw, przy jednoczesnym poszanowaniu 
praw drugiego człowieka – wzorem Naszego Patrona) 

• bezpieczeństwo (wszyscy pracownicy, nauczyciele i uczniowie bardzo dobrze się znają i 
współpracują w rodzinnej atmosferze) 

• atrakcyjny program zajęć pozalekcyjnych (koło filmowe, wycieczki, ciekawi goście) 

• serdeczna atmosfera (duży nacisk kładziemy na miłą, serdeczną atmosferę, by uczniowie, 
rodzice i nauczyciele lubili się nawzajem i szanowali, razem dzielili troski i radości) 

• współpraca z rodzicami (struktura szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy 
trzech podmiotów: uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy tworzą wspólnotę wychowawczą) 

• możliwość ubiegania się o Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

  

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ ROZWIJAJĄCĄ UMIEJĘTNOŚCI I WYOBRAŹNIĘ 
UCZNIA 

Drogi Uczniu! 

Jeśli jeszcze nie wybrałeś szkoły ponadpodstawowej lub jesteś niezadowolony 
z tej, do której chodzisz, przyjdź do nas! 

  

Dlaczego warto iść do LO im. Karola Wojtyły w Łomiankach: 

• jesteśmy szkołą dla ucznia, a nie molochem edukacyjnym 

• u nas jesteś traktowany podmiotowo i życzliwie 

• słyniemy z indywidualnego podejścia do ucznia 

• pracujemy tak, aby każdy mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości i ambicji 

• jeśli masz trudną sytuacją osobistą związaną z niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą lub 
innymi problemami, otoczymy Cię szczególną opieką 

• stwarzamy takie warunki do nauki, aby każdy uczeń zdał maturę 

• zapewniamy niepowtarzalny klimat, serdeczną atmosferę, otwartość i tolerancję 

• zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w nowocześnie wyposażonej hali sportowej oraz 
na pobliskim basenie 

• dajemy Ci możliwość zaprezentowania swoich umiejętności muzycznych w funkcjonującym 
zespole szkolnym 

• Ty możesz decydować o tym, jaka będzie Twoja szkoła, działając w Samorządzie Uczniowskim 

  

Oprócz nauki proponujemy: 

• zwiedzanie kraju i świata podczas zorganizowanych wycieczek 

• poznawanie historii lokalnej 

• uczestnictwo w ciekawych projektach realizowanych z lokalnymi Stowarzyszeniami 

• spotkania z ciekawymi ludźmi 

• udział w wolontariacie 

 


