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Klasa IA

Profil filmowy

Przedmioty 
realizowane w 
zakresie 
rozszerzonym:

 Język polski 
 Język angielski
 Historia

Przedmioty 
uwzględniane w 
rekrutacji:

 Język polski
 Matematyka
 Język angielski
 Historia

Przedmiot 
uzupełniający:

 Filmoznawstwo

Nauczane języki 
obce:

 Język angielski
 Język hiszpański



Klasa IB

Profil dziennikarski

Przedmioty 
realizowane w 
zakresie 
rozszerzonym:

 Język polski
 Historia
 Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty 
uwzględniane w 
rekrutacji:

 Język polski
 Matematyka
 Historia
 Wiedza o społeczeństwie

Przedmiot 
uzupełniający:

 Edukacja dziennikarska

Nauczane języki 
obce:

 Język angielski
 Język francuski



Klasa IC

Profil biologiczno-
chemiczny

Przedmioty 
realizowane w 
zakresie 
rozszerzonym:

 Biologia
 Chemia
 Język angielski

Przedmioty 
uwzględniane w 
rekrutacji:

 Język polski
 Matematyka
 Biologia
 Chemia

Przedmiot 
uzupełniający:

 Psychologiczne podstawy 
biologii

Nauczane języki 
obce:

 Język angielski
 Język niemiecki



Klasa ID
Grupa 1(Dp)

Profil
psychologiczny

Przedmioty 
realizowane w 
zakresie 
rozszerzonym:

 Język polski
 Biologia
 Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty 
uwzględniane w 
rekrutacji:

 Język polski
 Matematyka
 Biologia
 Wiedza o społeczeństwie

Przedmiot 
uzupełniający:

 Psychologiczne podstawy 
biologii

Nauczane języki 
obce:

 Język angielski
 Język hiszpański



Klasa ID

Grupa 2(Ds)

Profil 
społeczny

Przedmioty realizowane 
w zakresie 
rozszerzonym:

 Język polski
 Geografia
 Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty 
uwzględniane w 
rekrutacji:

 Język polski
 Matematyka
 Geografia
 Wiedza o społeczeństwie

Przedmiot 
uzupełniający:

 Zajęcia artystyczne

Nauczane języki obce:  Język angielski
 Język francuski



Klasa IE

Grupa 1 (Ep)

Profil
politechniczny

Przedmioty 
realizowane w zakresie 
rozszerzonym:

 Matematyka
 Informatyka
 Geografia

Przedmioty 
uwzględniane w 
rekrutacji:

 Język polski
 Matematyka
 Informatyka
 Geografia

Przedmiot 
uzupełniający:

 Projektowanie stron 
www z elementami 
grafiki komputerowej

Nauczane języki 
obce:

 Język angielski
 Język niemiecki



Klasa IE

Grupa 2 (Em)

Profil 
medyczny

Przedmioty realizowane 
w zakresie 
rozszerzonym:

 Matematyka
 Biologia
 Chemia

Przedmioty 
uwzględniane w 
rekrutacji:

 Język polski
 Matematyka
 Biologia
 Chemia

Przedmiot 
uzupełniający:

 Psychologiczne 
podstawy biologii

Nauczane języki obce:  Język angielski
 Język niemiecki



Krótko o szkole

V LO im. A. Mickiewicza to szkoła wyjątkowa,

jedyna w swoim rodzaju, w której uczniowie

potrafią łączyć przyjemne z pożytecznym - naukę i

zabawę.

Jeśli szukacie szkoły, do której codziennie będziecie

przychodzić z przyjemnością oraz uśmiechem na

ustach - to jest to miejsce dla Was.



Lokalizacja 

szkoły



Dogodny dojazd z każdej dzielnicy miasta 
oraz okolic Częstochowy

Przy Galerii Jurajskiej znajduje się przystanek MPK, na którym zatrzymują

się autobusy linii 10, 12, 20, 23, 24, 32, 34. Nieopodal szkoły (około 10 

minut piechotą) znajduje się dworzec PKP i Centrum przesiadkowe (PKS).



Wygląd zewnętrzny naszego liceum



Wnętrze liceum



Wyposażenie szkoły
Szkoła dysponuje:

 pracowniami przedmiotowymi, pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu,

 pracownią multimedialną do nauki języków obcych,

 pracownią projekcyjną ufundowaną ze środków uzyskanych z FEDERAL ASSISTANCE AWARD U.S 

DEPARTMENT OF STATE 2008/2009,

 salami lekcyjnymi z tablicami interaktywnymi,

 biblioteką szkolną bogato wyposażoną w najnowsze woluminy: lektury, słowniki, kroniki oraz nowości

popularnonaukowe,

 Multimedialnym Centrum Informacji zlokalizowanym w bibliotece szkolnej.



Posiadamy 
również:

• sprzęt do wideokonferencji,

• dwie sale gimnastyczne, w tym jedną ze sceną,

• boisko wielofunkcyjne,

• siłownię,

• gabinet medyczny,

• nowe pracownie,

• salę kinową,

• gabinet pedagogiczny,

• sklepik,

• automat do kawy, który znajduje się na 
korytarzu,

• telewizor, z którego na każdej przerwie 
wybrzmiewa muzyka



Portal internetowy szkoły

Portal prowadzą: mgr Aneta Salachna, mgr Edyta Pietrzkowska, mgr Ewelina 

Noszczyk. Teksty piszą członkowie koła dziennikarskiego. Redakcja znajduje

się w bibliotece szkolnej. Z pracą w zespole wiążą się różne wyjścia np. na

konferencje prasowe, wywiady i spotkania z ciekawymi ludźmi.



Czym się wyróżnia nasza szkoła?

Wyjątkową atmosferą, którą wyczuwa się już po kilku chwilach od wejścia do 
szkoły.

Lekcje są ciekawe, niebanalne, interesujące, w szkole nikt się nie nudzi.

Brakiem mundurków. Każdy sam decyduje o swoim ubiorze, można 
eksperymentować z dodatkami i fantazyjnymi fryzurami (oczywiście 
wszystko w granicach zdrowego rozsądku).



• Nasze certyfikaty:

• Szkoła z klasą

• Szkoła na medal

• Europe at School

• Szkoła bez przemocy

• Szkoła przyjazna uczniom

• Obrońcy Własności Intelektualnej

Projekty realizowane

w naszej szkole:

 POWER

 Erasmus+

 e-Twinning

Czym się wyróżnia nasza szkoła?



Konkursy cykliczne

• Spelling Quiz (ranga powiatowa)

• Check Your English (ranga powiatowa)

• Smart Cookie (ranga powiatowa)

• Małe Ojczyzny (ranga powiatowa)

• Europa Małych Ojczyzn (ranga powiatowa)

• ZOOM NA MATEMATYKĘ (ranga powiatowa)



Konkursy międzynarodowe dla szkół polskich i 

polonijnych:

Wielcy Polacy na Kresach

Małe Ojczyny – nasza tożsamość

Twoja interpretacja utworów Adama 

Mickiewicza



1. Możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. W szkole funkcjonują różne 

koła przedmiotowe, odbywają się zajęcia pozalekcyjne, w czasie których uczniowie 

mają doskonałą okazję do poszerzania swoich horyzontów myślowych.

2. Brak agresywnych zachowań, a „kocenie” zastępowane jest Rajdem

Otrzęsinowym, o którym dowiecie się w dalszej części prezentacji.

3. Dzięki monitoringowi uczniowie czują się bezpiecznie.

4. Brak „zerówek”.

Atuty naszej szkoły



Szkoła posiada własną salę kinową przeznaczoną dla 34 widzów. Tu odbywają się

projekcje filmów podczas zajęć przedmiotowych oraz uzupełniających z zakresu

filmoznawstwa. Jest to jedno z niewielu szkolnych kin w kraju. Sala stanowi bazę dla

nowej specjalności szkolnej (innowacji), która została uruchomiona w roku szkolnym

2019/2020 - edukacja filmowa.

Sala kinowa



Scena 
teatralna

Szkoła posiada scenę teatralną, 

na której prezentowane są 

przedstawienia realizowane 

przez Amatorski Teatr Szkolny 

"Pół żartem, pół serio" i Mick 

Art Group oraz wszystkie 

uroczystości i imprezy szkolne.



Izba Pamięci Czynu 
Niepodległościowego

W naszej szkole znajduje się sala

poświęcona pamięci o bitwie o 

niepodległość Polski. Zawiera

pamiątki, zdjęcia i inne materiały

związane z niepodległościową

działalnością naszych przodków. 

Między innymi wszelkie materiały

dotyczące zbrojnej walki w czasie I 

i II wojny światowej.



Biblioteka 

szkolna



Szkolne koszulki i bluzy



Koło 
dziennikarskie

To koło stworzone dla młodych, 
kreatywnych osób, które chcą rozwijać
pasję dziennikarską. W czasie zajęć
uczniowie na bieżąco prowadzą prace
edytorskie, pisząc liczne artykuły prasowe, 
tworząc i publikując wywiady nagrane w 
formacie MP3, kręcąc krótkie filmy wideo.

Materiały publikowane są po uprzedniej
obróbce technicznej bezpośrednio na
portalu internetowym szkoły oraz w 
częstochowskiej gazecie „Życie
Częstochowy i Powiatu”. Każdego
miesiąca można tam znaleźć artykuły
naszych dziennikarzy.



Jeśli czujecie, że

sprawdzicie się w roli

reportera, dziennikarza

i fotografa w jednym -

Czekamy na Was!

Koło

dziennikarskie



Amatorski Teatr Szkolny –
„Pół żartem, pół serio”

Koło teatralne działa od września 2013 r. Oferta 

skierowana jest do uczniów wszystkich klas. Zajęcia

odbywają się raz w tygodniu. Głównym ich celem jest 

wspieranie uczniów w rozwoju intelektualnym, 

estetycznym, emocjonalnym i wychowawczym poprzez

działalność twórczą.



Amatorski Teatr Szkolny –

„Pół żartem, pół serio”

Nabyte umiejętności uczniowie 

prezentują na forum szkoły, biorą 

udział w konkursach i przeglądach 

teatralnych. Chęć występowania na 

scenie, rozwijanie swoich pasji, 

branie udziału w przedstawieniach 

stały się dla członków kabaretu 

priorytetem. Zajęcia koła 

teatralnego cieszą się niesłabnącym 

zainteresowaniem.



Zespół wokalno-taneczny

Mick Art Group

Zespół łączy uzdolnionych tanecznie, wokalnie i aktorsko 

uczniów V LO im. Adama Mickiewicza pod opieką mgr Dominiki 

Tomeckiej. Grupa zadebiutowała w marcu 2020r. prezentując na 

deskach szkolnej sceny teatralnej spektakl w języku angielskim: 

,,My American Dream".

W bieżącym roku szkolnym i w warunkach pandemii trwają prace 

nad kolejnym musicalem.







Szkolne Koło Caritas działające przy V LO 

jest katolicką organizacją uczniowską, która 

włącza się na zasadzie wolontariatu w 

działalność charytatywną, opiekuńczą i 

wychowawczą prowadzoną przez Caritas. 

Opiekunami koła są: mgr I. Karlak oraz ks. T. 

Król. Koło działa w naszej szkole od 15 lat. 

Uczniowie przygotowują wiele imprez, 

których odbiorcami są osoby potrzebujące 

pomocy innych, np. bale, zbiórki prezentów i 

odzieży, spotkania integracyjne, wizyty w 

domach dziecka.

Szkolne Koło Caritas



KUSA KLUB

Zajęcia pozalekcyjne „KUSA KLUB” nawiązują i kontynuują 

ideę realizowanego w szkole od 2007 roku programu autorskiego 

mgr Marzanna Gromotowicz „Kulturoznawstwo USA”. 

Realizacja programu ma na celu ułatwienie polskiej młodzieży 

poznanie amerykańskiego kręgu kulturowego i zrozumienie 

wartości cywilizacji amerykańskiej. Zdobyta w ten sposób nowa 

wiedza i umiejętności, umożliwią uczniom doskonałe 

przygotowanie do dalszych studiów na kierunkach zarówno 

filologicznych, jak i typowych o specjalności „amerykanistyka”.



KUSA KLUB

Takie wykształcenie jest gwarantem

interesującej pracy w wyuczonym

zawodzie – w instytucjach

współpracujących ze Stanami

Zjednoczonymi Ameryki Północnej

oraz w organizacjach o zasięgu

międzynarodowym, które realizują

promowane przez Amerykanów

programy kulturalne i gospodarczo-

polityczne.



Wyjścia na 
wykłady

Szkoła, to nie tylko ciągłe

siedzenie w budynku, lecz

także ciekawe wyjścia na

wykłady, podczas, których

możemy w 

niekonwencjonalny sposób

wzbogacić swoją wiedzę.



Zajęcia laboratoryjne na 

Politechnice 

Częstochowskiej

Od pięciu lat mamy możliwość 

uczestniczenia w cyklicznych zajęciach 

laboratoryjnych z chemii 

prowadzonych przez doktorantów 

Katedry Chemii. Mamy możliwość, 

choć na chwilę, poczuć się jak 

studenci. Każdy z nas, samodzielnie, 

wykonuje zaplanowane doświadczenia. 

Dzięki temu możemy poznać 

podstawowy sprzęt oraz techniki 

laboratoryjne, a także zobaczyć jak 

wygląda laboratorium chemiczne.



Znane i cenione 
osobowości z wizytą 

w naszej szkole

•Każdego roku gościmy w naszej szkole
osoby znane, lubiane, cenione i
powszechnie rozpoznawalne. 
Odwiedzili nas między innymi:

• Zbigniew Myga (brat 
częstochowskiej poetki Haliny
Poświatowskiej),

• dyr. Teatru w Częstochowie Robert 
Dorosławski wraz z aktorką Martą
Honzatko,

• finalista Top Model - Jakob Kosel,

• aktorka Izabela Kuna.





Coroczne 

wydarzenia

Są takie wydarzenia w naszej szkole, 
które zagościły na stałe w naszym
kalendarzu i są obchodzone cyklicznie.

Do tych wydarzeń należą między
innymi:

 Dzień Nauczyciela

 Europejski Dzień Języków

 Święto Niepodległości

 Mikołajki

 Dzień Patrona Szkoły

 Jasełka

 Walentynki

 Święto Liczby π

 Dzień Samorządności



Imprezy 

szkolne



Rajd otrzęsinowy

Jest to coroczna impreza

organizowana dla pierwszych

klas w celu ich integracji oraz

spędzenia razem miłych

chwil. Cyklicznie odbywa się

na Promenadzie Czesława 

Niemena. Każdy pierwszak

czuje się po tym wydarzeniu, 

jak prawdziwy licealista.





Na tę noc czeka chyba

każdy maturzysta. W toku

ciągłych zajęć lekcyjnych, 

prac domowych i

wieczorów spędzonych na

nauce, nadszedł czas na

najważniejszy bal życia –

studniówkę!

Studniówka



Studniówka 2019

(źródło: Dziennik Zachodni)



Studniówka 2019

(źródło: Dziennik Zachodni)



Dzień 
Nauczyciela

W celu złożenia

podziękowań naszym

nauczycielom, za trud

włożony w naszą naukę, 

co roku spotykamy się na

uroczystej akademii z 

okazji Dnia Komisji

Edukacji Narodowej.



Halloween 

Dziadoteka
Impreza zainicjowana przez

Samorząd Uczniowski przyciągnęła

wielu zainteresowanych uczniów i

nauczycieli, którzy tego dnia

przywdziali niezwykle imponujące, a 

zarazem koszmarne kostiumy, 

podkreślając swój image 

odpowiednim makijażem. W tym

dniu nasze straszydła, mary i inne

potwory stanęły do rywalizacji w 

czterech konkurencjach.



W roku 2019 obchodziliśmy

70-lecie szkoły. 

Święto uczciliśmy biegiem

na 70 kilometrów, filmami

historycznymi o szkole oraz

wieloma atrakcjami. 

Zwieńczeniem obchodów

była uroczysta akademia.

70-lecie szkoły im. Adama Mickiewicza



6 grudnia naszą

szkołę zawsze

odwiedza Mikołaj, 

mając dla nas „worek

prezentów”. W miłej

atmosferze bawimy

się, świętując Jego

wielki dzień.

Mikołajki



Dzień Patrona Szkoły

Aby złożyć hołd

patronowi naszej szkoły, 

w wigilię Jego imienin

spotykamy się, by w 

poetycki sposób

uświetnić tę ważną dla

nas uroczystość.



Jak co roku, dzień przed feriami 

świątecznymi spotykamy się, by obejrzeć 

tradycyjne Jasełka, wystawiane przez 

uczniów naszej szkoły. Następnie wszyscy 

udajemy się do klas, by połamać się 

opłatkiem i złożyć sobie noworoczne 

życzenia.

Jasełka



W najbardziej miłosnym dniu roku, czyli 14 lutego odbywają się w naszym

liceum Szkolne Walentynki. Jest to szansa, by mickiewiczowska społeczność

w nieszablonowy sposób przekazała sobie „najsłodsze” życzenia.

Walentynki



Tradycją naszej szkoły jest to, że 14 marca, w Światowym Dniu Liczby π, obchodzimy

Święto Matematyki. Organizowane są wtedy liczne konkursy, związane z „królową

nauk” - czyli matematyką.

Święto Liczby π



Dzień 
Samorządności

W pierwszy dzień

wiosny, aby z uśmiechem

rozpocząć nową porę

roku, nasi uczniowie

spotykają się, by wziąć

udział w konkursach i

zabawach.



Działalność PCK w naszej 

szkole

•Co roku w naszej szkole z 

ramienia PCK przeprowadzane są

różne akcje charytatywne. Opiekę

nad działalnością koła sprawują: 

mgr I. Zimmerman i mgr K. 

Szlosar.

XXV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia



W naszej szkole

funkcjonują drużyny

sportowe, które co roku

odnoszą sukcesy w 

różnych dyscyplinach.

Sport



Siatkarki V LO



Mickiewiczowscy piłkarze



Piłkarki ręczne V LO - mistrzyniami Częstochowy



Opinie uczniów o szkole
Nasze liceum zdaniem uczniów jest w stanie przygotować do matury w każdej

dziedzinie, od profilów humanistycznych po ścisłe. Każdy uczeń znajdzie tu profil dla

siebie. W naszej szkole panuje miła atmosfera i wszyscy mogą znaleźć pomoc w różnych

sprawach.



Drodzy Uczniowie

… dołączcie do nas!



Po więcej informacji
zapraszamy na stronę
www.vmickiewicz.pl



V LO SZKOŁĄ TWOICH MARZEŃ :)



Bibliografia

Wszystkie informacje i zdjęcia wykorzystane

w prezentacji pochodzą ze strony szkoły.

- https://dziennikzachodni.pl/studniowka-v-liceum-ogolnoksztalcacego-im-a-mickiewicza-w-czestochowie-zdjecia-

poloneza-w-hali-polonia-zatanczyly-dwie-grupy/ar/13802519#studniowki



Prezentację wykonał:

Łukasz Brzóska (2B)

pod opieką

mgr Edyty Pietrzkowskiej

mgr Eweliny Noszczyk


