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KLAS 

NOWOŚĆ!!!



wysoka zdawalność egzaminów maturalnych:
95% - 100%
wysokie wyniki egzaminów maturalnych na
poziomie rozszerzonym

 

 
 

wysoka pozycja szkoły potwierdzona
Ogólnopolskim Rankingiem Szkół Perspektywy
2020 oraz odznaką SREBRNEJ TARCZY
liczni laureaci konkursów przedmiotowych,
ogólnopolskich olimpiad, zawodów sportowych
drużynowych i indywidualnych

 
 

 
 
 

JAKOŚĆ

75 lat TRADYCJI



redakcja szkolnej gazety POLON
Teatr Lustro, Teatr na Pola
Nieustające Towarzystwo Nauk Przyrodniczych
Klub Strzelecki INTERCONTINENTAL
szkolenia informatyczne i certyfikaty CISCO
edukacja prawna
kółko czytelnicze i filozoficzne  
wykłady audytoryjne z historii 
edukacja ekologiczna
ekonomia w praktyce
kultura Hiszpanii
wycieczki tematyczne krajowe i zagraniczne
warsztaty integracyjne
Bal na Pola
Dzień Języków Obcych
urodziny patronki szkoły
Samorząd Uczniowski
Gra Miejska
projekty edukacyjne
wolontariat 

 

 
 

 

ZAINTERESOWANIA

WYJĄTKOWY KLIMAT



TEATR LUSTRO

TEATR NA POLA

Jesteśmy aktorami, mimami, klaunami.
Tworzymy widowiska, przedstawienia, happeningi,
inscenizacje. Ożywiamy szkolną rzeczywistość.
Sięgamy do dzieł S. Wyspiańskiego, S. Żeromskiego,
M. Bułhakowa, E. Ricea, W. Allena



PoLON- to nasza szkolna gazetka. 
Zespół redakcyjny tworzą uczniowie chcący
rozwijać swój warsztat pisarski. Poszukujemy
informacji, obserwujemy świat, poruszamy
trudne, czasami kontrowersyjne tematy.
Łączy nas kreatywność i chęć działania. 

Nieustające Towarzystwo Nauk Przyrodniczych
Istnieje od 20 lat i jest najdłużej działającym kołem
zainteresowań działającym w szkole. Zajmujemy się
obserwacjami i badaniami przyrodniczymi Piły oraz
okolic. Razem z nami będziesz miał szansę
ugrzęznąć w błocie i zgubić się w lesie, poznasz
życie kwiatów i ptaków od boiska szkolnego po
rezerwat Kuźnik; nauczysz się jak zostać
niepokornym przyrodnikiem.
 

NTNP

PoLON



Chór szkolny działa w Liceum na Pola od wielu
lat uświetniając swoimi występami uroczystości
szkolne. 
To grupa wspaniałych młodych ludzi, których
pasją jest muzyka i śpiew. Spotkania chóru to
bardzo przyjemna forma spędzania czasu
wolnego, gdzie uczniowie mogą rozwijać swoje
zainteresowania i talenty a także nawiązywać
nowe, muzyczne znajomości i przyjaźnie.

WYJĄTKOWY KLIMAT

PRZYJAŹŃ



Cykliczne zajęcia z zakresu prawa, realizowane
we współpracy z Sądem Rejonowym w Pile, oraz
wykłady z historii z bogatą oprawą
ikonograficzną dotyczące historii Polski, regionu
pilskiego oraz historii powszechnej. 
Informacje są przekazywane w sposób barwny,
ciekawy oraz nieszablonowy. 
Poznacie zagadnienia, z którymi nie mielibyście
do czynienia podczas klasycznych lekcji.
 

WIEDZA

PASJA



 
 
nowoczesny sprzęt
 ciekawe warsztaty
 

BAZA

KOMFORT

przestronne korytarze
kącik wypoczynkowy
stołówka
sklepik 
aula 

eko.powiat.pila.pl

Powiatowe Centrum
Edukacji Ekologicznej



strefa laboratoryjna oraz
konferencyjna;
odczynniki chemiczne, pH-
metry, czujniki tlenu i
dwutlenku węgla, przenośne
zestawy do analizy stanu
wody i powietrza,
nowoczesne mikroskopy;

Nowoczesny sprzęt:

POWIATOWE CENTRUM 

zestawy do obrazowania działania
alternatywnych źródeł energii;

Alternatywne źródła energii
Analiza wody, gruntu i powietrza
Meteo – analiza danych, planowanie prognozy
pogody
Zajęcia mikroskopowe
Segregacja odpadów

     
     

Warsztaty:
1.
2.
3.

4.
5.

 

EDUKACJI EKOLOGICZNEJ



ROZWIŃ SKRZYDŁA

WYBIERZ POLA

drzwi otwarte 
4.04.2020

10.00- 13.00
rozpoczynamy spotkaniem w auli szkolnej


