
 

 

 
 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

im. ADAMA MICKIEWICZA 

w CZĘSTOCHOWIE 

 
 

SZKOŁA NA V 
 

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ MATURY 

CIEKAWE PROFILE 

PRZYJAZNA ATMOSFERA 

IDEALNA LOKALIZACJA 

SZKOŁA NOWOCZESNA I BEZPIECZNA 

FILMOWY KLUB DYSKUSYJNY 

AMATORSKI TEATR SZKOLNY 
”PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO’’ 

ZESPÓŁ TANECZNO – WOKALNO - AKTORSKI 

„MICK ART GROUP” 

Nasze certyfikaty 

 Szkoła z klasą 

 Szkoła na medal 

 Europe at School 

 Szkoła bez przemocy 

 Szkoła przyjazna uczniom 

 Obrońcy Własności Intelektualnej 

 

Projekty 
 POWER 

 Erasmus+ 

 eTwinning 

 Wspólnota Polska – szkoła 6.0 

 

Wycieczki krajowe i zagraniczne 
 Wilno 

 Lwów 

 Praga 

 Londyn 

 Kraków, Warszawa, Wrocław 

 

Baza naszej szkoły 
 multimedialna pracownia językowa 

 dwie pracownie komputerowe  

 sale lekcyjne  

 pracownie z tablicą interaktywną 

 boisko wielofunkcyjne 

 2 sale gimnastyczne 

 siłownia 

 Centrum Informacji Multimedialnych 

zlokalizowane w bibliotece szkolnej 

 sklepik i automat do Nescafe  

 gabinet medyczny 

 scena teatralna 

 sala kinowa 

 Izba Pamięci Czynu Niepodległościowego 

Szkoła pracuje na jedną zmianę  

od 8.00 – 15.20 

 

Gdzie nas szukać? 

 
 

Adres: ul. Krakowska 29, 42-200 Częstochowa 

Telefon 34 324 23 14 

www.vmickiewicz.pl 

vlo@vmickiewicz.pl 

Znajdź nas w Internecie: 

 www.facebook.com/V-LO-im-Adama-

Mickiewicza-w-Częstochowie-638488759658823/ 

 www.instagram.com/vlo_mickiewicz/?hl=pl 

 snapchat 
 

 

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. 

 

W pobliżu szkoły (około 10 minut pieszo) znajduje się 

Centrum Przesiadkowe (PKS) i dworzec PKP. 
 

 

PRZYJDŹ DO NAS 

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!! 

 

 

http://www.vmickiewicz.pl/
http://www.facebook.com/V-LO-im-Adama-Mickiewicza-w-Częstochowie-638488759658823/
http://www.facebook.com/V-LO-im-Adama-Mickiewicza-w-Częstochowie-638488759658823/
http://www.instagram.com/vlo_mickiewicz/?hl=pl


 

Imprezy szkolne 
 

Rajd Otrzęsinowy 

Europejski Dzień Języków 

Dzień Nauczyciela 

Mikołajki 

Dzień Patrona Szkoły  

Jasełka 

Walentynki 

Święto liczby π 

Dzień Samorządności 

Światowy Dzień Ziemi 

Dzień Sportu 

 

Konkursy cykliczne w V LO 

 

Spelling Quiz (ranga powiatowa) 

Smart Cookie (ranga powiatowa) 

Check Your English (ranga powiatowa) 

Europa Małych Ojczyzn (ranga powiatowa) 

ZOOM na Matematykę (ranga powiatowa) 
 

Konkursy międzynarodowe  

dla szkół polskich i polonijnych 

 

 

Wielcy Polacy na Kresach  

Małe Ojczyzny - nasza tożsamość 

Twoja interpretacja utworów Adama 

Mickiewicza 
 

 

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 

2021/2022 

Klasy z przedmiotami 

realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

IA – profil filmowy  

j. polski, j. angielski, historia; 

przedmiot uzupełniający: 

filmoznawstwo 

j. polski, 

matematyka,  

j. angielski, 

historia 

j. angielski,  

j. hiszpański 

IB – profil dziennikarski 

j. polski, historia, wos;      

przedmiot uzupełniający: 

edukacja dziennikarska 

j. polski, 

matematyka,  

historia,  

wos 

j. angielski,  

j. francuski 

 

IC - profil biologiczno-

chemiczny 

biologia, chemia, j. angielski; 

przedmiot uzupełniający: 

psychologiczne podstawy 

biologii 

j. polski, 

matematyka,  

biologia,  

chemia 

j. angielski,  

j. niemiecki 

 

ID – I GRUPA Dp – (15 

miejsc),profil psychologiczny                                    

j. polski, biologia, wos;       

przedmiot uzupełniający: 

psychologiczne podstawy 

biologii 

j. polski, 

matematyka,  

biologia, 

wos 

j. angielski,  

j. hiszpański 

 

ID – II GRUPA Ds – (15 

miejsc),profil społeczny 

j. polski, wos, geografia;  

przedmiot uzupełniający: 

zajęcia artystyczne 

j. polski, 

matematyka, 

wos, 

geografia 

j. angielski,  

j. francuski             

IE - I GRUPA Ep – (15 

miejsc), profil politechniczny 

matematyka, geografia, 

informatyka; przedmiot 

uzupełniający: projektowanie 

stron www z elementami 

grafiki komputerowej 

j. polski, 

matematyka,  

geografia, 

informatyka 

j. angielski,  

j. niemiecki 

 

 

 

 

IE - II GRUPA Em – (15 

miejsc), profil medyczny 

matematyka, biologia, chemia;                  

przedmiot uzupełniający: 

psychologiczne podstawy 

biologii 

j. polski, 

matematyka,  

biologia, 

chemia 

j. angielski, 

j. niemiecki 

 

Rok szkolny 2020/2021 

MICK ART GROUP 

 
 

Amatorski Teatr Szkolny 

”PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO’’ 

 
 

Mistrzostwo Częstochowy  

w piłce ręcznej dziewcząt  

        
 


