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Nasza szkoła - Liceum 

Ogólnokształcące nr VII 

O SZKOLE      

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila 

Baczyoskiego we Wrocławiu to szkoła słynąca w mieście i 

całym województwie głównie z sukcesów swoich uczniów 

na tle nauk przyrodniczych. Zajmują oni miejsca na podium 

w olimpiadach przedmiotowych, biorą udział w licznych 

projektach międzynarodowych, uczestniczą w wykładach na 

uniwersytetach medycznych. Nasza szkoła bardzo dobrze 

przygotowuje do egzaminów maturalnych, a co za tym idzie, 

nasi absolwenci dostają się na najlepsze uczelnie zarówno w 

całym kraju, jak i poza jego granicami. „Siódemka” 

umożliwia uczniom rozwijanie także swoich talentów i 

zainteresowao artystycznych; wyjścia do kin i teatrów, koło 

o tematyce wiedzy o sztuce, konkursy plastyczne, literackie, 

fotograficzne, recytatorskie… i o wiele, wiele więcej. 

W 2018 roku „Siódemka” zajmowała 69. miejsce w rankingu 

liceów z całej Polski sporządzanego przez magazyn 

„Perspektywy”,  a w roku 2019 wniosła się na 51 miejsce. 

 

 

 



Our school – High School 

number VII 

ABOUT SCHOOL 

Krzysztof Kamil Baczyński Secondary School of 

General Education is well known all over Lower 

Silesia, due to the achievements in natural science 

subjects. Our students win a lot of knowledge contests, 

take part in international projects and sometimes 

attend lectures at medical universities. HS number 7 

will prepare you very well for the exam and will get you 

to the best universities in Poland and abroad. We can 

also develop our artistic talents through to visits to the 

cinema and theater and plenty activities for those 

interested in art, including photographic, recitation, 

literary contests and many other. 

In 2018 our school was ranked 69th place in Poland in 

the high school ranking organized by the 

“Perspektywy” magazine  and in 2019 raised to  51th 

place. 

 

 

 



Nasza szkoła - Liceum 

Ogólnokształcące nr VII 

PATRON  SCHOOL PATRON 

Patronem naszej szkoły jest Krzysztof Kamil Baczyoski, poeta czasu 

wojny będący przedstawicielem pokolenia Kolumbów. Zginął jako 

żołnierz podczas powstania warszawskiego. Został powszechnie 

uznany za jednego z najwybitniejszych polskich poetów czasów 

okupacji.  

Our school patron is Krzysztof Kamil Baczyoski. He is a war time 

poet and a representative of the Columbus generation, who died as 

a soldier in the Warsaw Uprising. It is said that he is the most 

outstanding polish poet from the occupation time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasy i profile Classes and profiles 

Liceum Ogólnokształcące nr VII oferuje następujące zestawienie klas 

profilowanych dla uczniów po gimnazjum i szkole podstawowej: 

High school in 2019/2020 offers the following list of profiled classes 

for students after junior high school and primary school: 

1A Klasa z rozszerzoną biologią, chemią i fizyką, j.angielski, 
j.niemiecki. j.łacioski 

1B Klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, 
j.angielski poszerzony, j.niemiecki, j.łacioski  

1C Klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, 
j.angielski , j.niemiecki poszerzony  

1D Klasa z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką, 
j.angielski, j.rosyjski/jęz.francuski  

1E Klasa z rozszerzoną z historią, j.polskim, WOS, j.angielski, 
j.francuski, j.łacioski  

1F Klasa z rozszerzoną biologią, chemią i fizyką, j.angielski, 
j.niemiecki  

1G Klasa z rozszerzoną geografią, fizyką i matematyką, 
j.angielski, j.niemiecki  

1H Klasa z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką, 
j.angielski poszerzony, j.rosyjski  

 
*biologia – biology          matematyka – maths      j.polski-polish  

chemia – chemistry         informatyka- IT                j.francuski - french 

fizyka – physics                 geografia – geography    

j.angielski –english          j.niemiecki- deutsch 

j.rosyjski-russian              j.łacioski – latin 

historia- history               WOS – social studies 

 



Istotne punkty w szkole 

The most important areas in school 

Dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu – 3 piętro. W 

pełni wyposażona biblioteka z dostępem do Internetu i czytelnia – parter. 

Nowa hala sportowa i siłownia – piętro – 1. Gabinet pielęgniarski – parter   

Stołówka – parter. Sklepik „Serek” – piętro – 1. Gabinet pani pedagog i 

pani psycholog – parter. Sekretariat i gabinet dyrektorski – parter. 

Two computer rooms with access to the Internet - 3rd floor. Fully 

equipped library with internet access and a reading room - ground floor. 

New sports hall and a gym  - 1st floor. Nurse's office - ground floo. 

Canteen - ground floor. ‘Serek’ shop - basement . Psychologist's and 

pedagogue's office - ground floor The secretary's office and the school's 

director's office - ground floor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Pomoc dla obcokrajowców 

HELP FOR THE FOREIGNERS 

JAKĄ POMOC OFERUJEMY OBCOKRAJOWCOM? 

Na początku roku wszyscy obcokrajowcy zostaną podzieleni na mniejsze, 

ok 5-osobowe grupy. Do każdej takiej grupy zostanie przydzielony jeden 

uczeo, który oprowadzi ich po szkole, wyjaśni panujące zasady i w razie 

potrzeby udzieli podopiecznym pomocy. 

Do pomocy wszystkim obcokrajowcom zostanie wyznaczony nauczyciel, 

który będzie pełnił funkcję m.in. pośrednika między uczniami, a 

nauczycielami oraz pomoże zorganizowad dodatkową pomoc naukową. 

Na naszej grupie szkolnej na Facebook’u wszystkie ważne informacje 

zawarte w postach będą tłumaczone na język angielski, aby obcokrajowcy 

nie mieli wątpliwości co do ogłoszeo w nich zawartych. 

Organizowane będą klasowe zajęcia integracyjne, by uczniowie mogli w 

łatwiejszy sposób nawiązad między sobą kontakt, poznad zagraniczną 

kulturę i panujące tam zwyczaje. 

  At the beginning of the school year foreigners will be divided into 

small groups, approximately 5 people. Each group will have a 

student who will provide them help and support. 

To help all foreigners, there will be a teacher appointed who will 

act as an intermediary between them and all the other teachers. 

On our school Facebook group, every post will be translated into 

english, so that the foreigners would have no doubts about the 

announcements on the board. 

ntegration activities will be organized in classes, so that students 

can easily make friends and get to know different cultures or their 

traditions. 



Wycieczki – projekty 

„Siódemka” bierze udział w projekcje ERASMUS+, w którym 

uczniowie mają szansę wyjechad całą grupą do innego kraju na kilka 

dni. Wyjazd edukacyjny tego typu jest bardzo dobrym sposobem na 

naukę podczas zabawy, zwiedzania nowego paostwa oraz zawierania 

znajomości z zagranicznymi rówieśnikami. Nasi uczniowie mają 

dzięki temu szansę odwiedzid inne kraje, poznad ich kulturę i 

oderwad się od rzeczywistości. W przeciągu kilku ostatnich lat szkoła 

oferowała wyjazdy m.in. do Hiszpanii, Danii, Wilna, Włoch i Islandii. 

W naszym liceum organizowane są także młodzieżowe wymiany 

międzynarodowe w ramach programu ETWINNING, co umożliwia 

szybką naukę języka obcego, poznawanie życia ludzi innych 

narodowości oraz nawiązywania z nimi znajomości. 

Nauczyciele co jakiś czas oferują także sezonowe wyjazdy szkolne. W 

okresie zimowym są to jednodniowe wypady na narty czy 

snowboard, w okresie letnim – kajaki.  

 

 

 

 

 

 

 



Travels-Project 

HS 7 participates in the ERASMUS+ project, which allows students to 

go abroad and study few days in different countries. It is a great 

opportunity to learn through entertainment, sightseeing new cities 

and through making  international friendships. It gives students a 

chance to visit other countries and learn about their cultures. In past 

few years school organized trips to Spain, Denmark, Vilnius, Italy and 

Iceland. 

Our school also organizes youth international exchanges as part of 

ETWINNING program, which gives a chance to quickly learn a foreign 

language, get familiar with different lifestyles and make longlasting 

friendships. 

Our teachers  offers sesonal trips for students. In winter – one-day 

ski or snowboard trips, in spring – canoeing trips. 

 

 

 

 

 

 



Bursy i internaty 

W pobliżu naszej szkoły znajdują się bursy szkolne i internaty, w 

których uczniowie spoza Wrocławia mogą zamieszkad. 

Zapewniają one całodobową opiekę, pomoc w nauce i 

wyżywienie.  3 minuty spacerem od „Siódemki”, przy sąsiedniej 

ulicy Jemiołowej, swoją siedzibę ma bursa ADEPT. Kilka 

przystanków od szkoły, na ulicy Kamiennej znajduje się bursa 

GOGA. Natomiast przy ulicy Gajowej – Internat Zespołu Szkół 

Logistycznych. Przy ulicy Stysiej przyszli uczniowie „Siódemki” 

mogą starad się o 

przyznanie miejsca w 

bursie Silesius im. Św. 

Ignacego Loyoli.  

 

Każda placówka 

oferuje posiłki z 

możliwością wykupienia również diety m.in. wegetariaoskiej, 

bezglutenowej czy bez laktozy. Obiekty zapewniają również 

dostęp do komputerów, zajęcia sportowe i rekreacyjne, 

posiadają wyznaczone do nauki miejsca i określone godziny 

nauki własnej, podczas których w całym budynku obowiązuje 

nakaz bezwzględnej ciszy. 

 

 



Dorms 

Krzysztof Kamil Baczyoski High School is surrounded by 

many dorms which provide 24/7care and board. Each offers 

meals with the possibility of vegetarian, gluten free or 

lactose free options.The nearest one, located three minutes 

from the school, at Jemiołowa street, is called an ADEPT 

Dormitory. Additionally, if you have problems with learning, 

you will receive help here.A few bus stops away, there are a 

GOGA Dormitory at Kamienna street and Internat of the 

Logistic School Team at Gajowa street.Another one, a Saint 

Ignacy Loyoli Dormitory, is a Catholic child-care center, at 

Stysia stree.In every dorm you have an access to computers, 

recreational-sports activities and areas where you can study 

in silence 

 

 

 

 

 

 



Ważne miejsca w pobliżu 

Lo7 mieści się niedaleko od centrum miasta. Spod szkoły możemy 

dojechad autobusem miejskim numer 125 lub 325 bezpośrednio na 

dworzec autobusowy, dworzec PKP oraz do galerii handlowej 

Wroclavia w mniej niż 15 minut. Jeden przystanek dalej znajduje się 

Sky Tower – najwyższy budynek Wrocławia oraz druga najwyższa 

budowla w całej Polsce. Na 49 piętrze Sky Towera możemy 

podziwiać panoramę miasta z punktu widokowego.  

W ścisłym centrum miasta, na rynku, stoi gotycki budynek 

pochodzący z XII wieku, który do dnia dzisiejszego pełni funkcję 

ratusza. Co roku w okresie świątecznym organizowany jest tam 

popularny jarmark bożonarodzeniowy. Jedną z najpopularniejszych 

atrakcji jest  Most Tumski, na którym od lat zakochani wieszają 

kłódki z inicjałami drugiej połówki, symbolizujące trwałą miłośd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPORTANT PLACES NEARBY 

HS number 7 is located close to the city center. There is a 

bus stop, just in front of the school, from where, buses 

number 125 and 325 will get you directly to the bus and 

the main railway 

station. Or to the 

Wroclavia, the most 

modern shopping 

center in Wroclaw. 

On average, it takes 

only 15 minutes.Sky 

Tower - the highest 

building in Wroclaw 

and the second in Poland is just one bus stop away. At 

49th floor of this giant, one can get a panoramic view over 

the city.If that was not enough, on the bottom floors there 

is a shopping center, gym, bowling club and lots of offices 

and apartments for rent.In the very center of the city, on 

the market square, there is a gothic building dating the 

12th century, which to this day functions as a town hall.In 

the Christmas period each year, popular Christmas market 

takes place there. One of the most popular attraction 

there is Tumski bridge,on which, lovers for many years 

have been hanging padlocks with their names. 
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