
Przewodnik nowego mieszkańca po Wrocławiu 



PRZEWODNIK NOWEGO 
WROCŁAWIAKA 

Nasz przewodnik ma na celu pokazać i 
zaaklimatyzować się nowo przybyłym 
uczniom z zagranicy do Wrocławia . 
Pomóc im poznać kulturę miasta, ale 

również poruszać się po Wrocławiu czy 
czym młodzież może się tu zająć.



NASZA SZKOŁA LO XV IM. MJR PIOTRA 
WYSOCKIEGO 

 W budynku na Nowym 
Dworze przy ulicy 

Wajrowickiej 58 mieści się 
s zkoła od 1994 roku. Swoje 

tradycje wywodzi z 
Ogólnokształcącego 

Liceum 
W ojskowego. Święto Szkoły 

przypada na 29 listopada – 
tego dnia odbywa się 
uroczyste ślubowanie 

uczniów klas I oraz 
spotkania absolwentów. 

http://www.loxv.wroclaw.pl/?lang=pl

http://www.loxv.wroclaw.pl/?lang=pl


PATRON NASZEJ SZKOŁY 

Piotr Wysocki (ur. 10 września 1797 w Winiarach 
koło Warki, zm. 6 stycznia 1875 w Warce) – 
polski wojskowy, działacz niepodległościowy, 
przywódca sprzysiężenia podchorążych, które 
doprowadziło do wybuchu powstania 
listopadowego (29 listopada 1830).



KLASY PROFILOWANE W XV 
LO

W naszej szkole znajduje się 5 
klas o różnych profilach :

A-matematyczno-
informatyczna

B-biologiczno-chemiczna

C-humanistyczno-
psychologiczna

D-humanistyczna

E-biologiczno-geograficzna 



KLASA „A” MATEMATYCZNO-
FIZYCZNA

Klasa z rozszerzonym 
p rogramem matematyki, fizyki i 

języka angielskiego 
p rzeznaczona jest dla uczniów, 

którzy są zainteresowani  
przedmiotami ścisłymi. Nauka 

w  tej klasie stwarza możliwości 
poszerzenia wiedzy i 

umiejętności w zakresie 
m atematyki i fizyki, pozwala na 

zapoznawanie się z zasadami 
panującymi w przyrodzie i 
metodami ich poznawania.



KLASA „B” BIOLOGICZNO-
CHEMICZNA

Klasa biologiczno - chemiczna z 
rozszerzonym programem 

biologii, chemii i 
języka angielskiego 

przeznaczona jest dla osób, 
które w przyszłości pragną 

podjąć studia na kierunkach 
przyrodniczych, chemicznych, 

medycznych lub 
farmaceutycznych.

W programie nauczania w klasie 
drugiej i trzeciej przewidziane są 
zajęcia laboratoryjne z biologii i 

chemii.



KLASA „C” HUMANISTYCZNO-
PSYCHOLOGICZNA

Klasa z rozszerzonym programem 
biologii, wiedzy o społeczeństwie i 

języka polskiego,  pozwala uczniom 
zapoznać się z problemami 
społecznymi, politycznymi i 

prawnymi oraz z elementami biologii 
człowieka.

W klasie obowiązkowo będą się 
odbywać zajęcia z podstaw 

psychologii i pedagogiki, 
prowadzone przy współpracy z 

SWPS Uniwersytetem 
Humanistycznospołecznym 

(warsztaty, prelekcje, badania). 
Prowadzący mają na celu 
przygotowanie uczniów do 

wykonywania zawodów opartych na 
p racy z ludźmi i świadczeniu pomocy 

takich jak: psychologiczna, 
terapeutyczna, trenerska, socjalna, 

pedagogiczna, wychowawcza.



KLASA „D” 
HUMANISTYCZNA

Klasa z rozszerzonym programem 
języka polskiego, historii i wiedzy o 
społeczeństwie pozwalającym na 

zdobycie wiedzy i umiejętności 
umożliwiających przygotowanie się do 
egzaminu maturalnego i  kontynuację 

kształcenia na kierunkach 
humanistycznych, artystycznych, 

interdyscyplinarnych.
W klasie drugiej będzie realizowany 

dodatkowy przedmiot kultura i media. 
U czniowie wezmą udział w zajęciach w 

otwartej przestrzeni edukacyjnej 
uczestnicząc w seansach filmowych, 

sztukach teatralnych, lekcjach 
muzealnych.



KLASA „E” BIOLOGICZNO-
GEOGRAFICZNA 

Klasa biologiczno - 
geograficzna z rozszerzonym 
programem biologii, geografii i 

języka angielskiego 
przeznaczona jest dla osób, 
które w  przyszłości planują 
podjąć studia na kierunkach 

przyrodniczych, biologicznych, 
geograficznych, związanych z 

ochroną środowiska.
W  programie nauczania w 

klasie drugiej i trzeciej 
przewidziane są zajęcia 

laboratoryjne.



PROGRAM WSPARCIA 
OBCOKRAJOWCÓW

W XV LO mamy już wiele osób poza granic 
polski, więc jesteśmy już przygotowani na 
przyjęcie kolejnych. Pomagaliśmy im w 
przełamaniu barier językowych i kulturowych , a 
także w zaklimatyzowaniu się nowym środowisku 
. Uczniowie są u nas tolerancyjni oraz koleżeńscy 
co skutkuje natychmiastowym przyjęciem 
uczniów w kręgi towarzyskie. Nauczyciele 
języków obcych i poloniście prowadzą specjalne 
zajęcia dla nowoprzybyłych uczniów 
dostosowując się do każdego z nich osobno z 
poziomem nauczania . Oprócz tego szkoła 
dysponuje tabletami z tłumaczem, a nauczyciele 
prowadzą specjalne grupy w których mówią po 
angielsku. W roku 2019/2020 utworzymy trzy 
oddziały przygotowawcze dla uczniów 
przybywających z zagranicy: jeden na poziomie 
klas VII-VIII oraz dwa na poziomie liceum.



NIE SAMĄ SZKOŁĄ 
CZŁOWIEK ŻYJE

Po szkole czasem warto się 
trochę rozluźnić i wyjść się 

zabawić, a atrakcji do tego tutaj 
nie brakuje. W ofercie rozrywek 

miasta znajdziemy : zoo z 
afrykarium , Aquapark , wiele 
przystani nad rzeką w których 

można wypożyczyć rower wodny 
czy kajak , parki z różnymi 

atrakcjami , latem można wybrać 
się na wyspę słodową z 

przyjaciółmi , a w okresie na 
jeden z najbardziej urodziwych 

jarmarków świątecznych w 
E uropie. Tak naprawdę wystarczy 

wyjść z domu , aby zobaczyć ile 
i nteresujących rzeczy można tutaj 

robić.



W swojej ofercie miasto ma 
wiele młodzieżowych domów 

kultury , centrum kultury, 
klubów sportowych, centrum 

fitness itp. Każdy znajdzie coś 
dla siebie ośrodki kultury 

proponują miedzy innymi : 
zajęcia taneczne ,plastyczne, 
muzyczne, filmowe i językowe. 

Więcej informacji na temat 
oferty i zapisów można 

znaleźć na stronie miasta: 

h ttps://www.wroclaw.pl/przegla
d -ofert-domow-kultury-we-wro
c lawiu-rok-2017-2018

Zajęcia artystyczne 

https://www.wroclaw.pl/przeglad-ofert-domow-kultury-we-wroclawiu-rok-2017-2018
https://www.wroclaw.pl/przeglad-ofert-domow-kultury-we-wroclawiu-rok-2017-2018
https://www.wroclaw.pl/przeglad-ofert-domow-kultury-we-wroclawiu-rok-2017-2018


ZAJĘCIA SPORTOWE

Ośrodki sportu mają kilka 
grup wiekowych w różnych 
dyscyplinach sportowych : 

piłki nożnej , siatkowej , 
koszykówki ,bilardu itp.

Pełna oferta sportowa 
znajduje się na stronie:

h ttps://www.wroclaw.pl/wroc
l awskie-kluby-sportowe1

https://www.wroclaw.pl/wroclawskie-kluby-sportowe1
https://www.wroclaw.pl/wroclawskie-kluby-sportowe1




Wrocław posiada szeroką gamę 
instytucji kulturalnych praktycznie na 
każdym osiedlu znajduje się chociaż 

jedno kino, opera , teatr czy 
filharmonia też nie są rzeczą obcą w 
naszym mieście wystarczy wybrać 

na co mamy ochotę i można wybrać 
się samemu , z przyjaciółmi lub całą 

rodziną.
Cały repertuar kin znajdziemy:
https://www.wroclaw.pl/go/wydarzeni
a/kino
Natomiast teatrów:
https://www.wroclaw.pl/go/wydarzeni
a/teatr

INSTYTUCJE KULTURY 
(WIDOWISKOWE)

https://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/kino
https://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/kino
https://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/teatr
https://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/teatr


INSTYTUCJE KULTURY (ZABYTKOWE)

W naszym mieście nie 
brakuje muzeów tych ze 
sztuką starożytną , wojenną 
jak i współczesną. Można 
tutaj znaleźć również 
zabytkowy kościół czy hale 
z prześliczną fontanną 
przed wejściem

. 



TRANSPORT PO WROCŁAWIU

Baza transportowa we 
Wrocławiu jest bardzo 

rozbudowana, można się 
tutaj poruszać autobusem, 

t ramwajem, taxi, pociągami 
KD, a w okresie letnim 

water taxi pływającymi po 
odrze. Należy również 

pamiętać ,że uczniowie z 
legitymacją szkolną po 

c ałym Wrocławiu jeżdżą za 
darmo. Przydatnymi 

aplikacjami mogą być: 
https://jakdojade.pl/wroclaw/trasa/

https://jakdojade.pl/wroclaw/trasa/


PRACA NAD 
PROJEKTEM

Po warsztatach przyszła kolej na 
realizacje projektu. Przygotowanie 
przewodnik nie było łatwym 
zadaniem było się trzeba 
poważnie zastanowić czego nowo 
przyjezdni mogą nie wiedzieć o 
mieście i wyjść naprzeciw ich 
niewiedzy. Nad pracami nad 
przewodnikiem spędziliśmy 
kilkanaście godzin i poświęciliśmy 
mu dużo pracy, ale i serca. 
Plonowaliśmy każdy krok i slajd, 
rozpisywaliśmy swoje pomysły i 
plany . Stworzyliśmy nawet stronę 
internetową, aby wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom nowych uczniów.
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