Warto wiedzieć
• Szkoła oferuje nauczanie w systemie
klasowym. Wyboru przedmiotów
rozszerzonych dokonujesz na etapie
naboru, decydując się na jedną
z proponowanych klas.
• Nasze liceum gwarantuje w każdej klasie
realizację programu rozszerzonego
z trzech wybranych przedmiotów.
• We wszystkich klasach szkoła zapewnia
naukę dwóch języków obcych. Zajęcia
prowadzone są w niewielkich grupach,
dostosowanych do Twojego poziomu.
• LO XIII położone jest w centrum miasta
i w bliskiej odległości od głównych
punktów komunikacyjnych:
 Placu Dominikańskiego - 5 min
 Dworca Głównego PKP, PKS - 10 min
Dojazd tramwajami linii: 0L, 0P, 3,5
Autobusami linii: A,145, 146, 149,

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
PRZY REKRUTACJI DO LO XIII:
język polski, matematyka, język obcy
obowiązkowy

13 POWODÓW, DLA KTÓRYCH POWINIENEŚ
ZOSTAĆ UCZNIEM „TRZYNASTKI”:
1. Coś dla niezdecydowanych: 8 profili do
wyboru.
2. Coś dla niepewnych: 100% zdawalności
egzaminu maturalnego.
3. Coś dla światowych: projekt Erasmus+.
4. Coś dla towarzyskich: Rotary Club
- wymiana z młodzieżą z całego świata.
5. Coś dla gwiazd: gazetka szkolna Szlif,
telewizja szkolna FleszTV .
6. Coś dla praktycznych: egzamin DSD II,
studia na uczelniach niemieckojęzycznych.
7. Coś dla aktywnych: SKSy, zawody sportowe
(siatkówka, koszykówka, szachy).
8. Dla poszukujących: zajęcia pozalekcyjne,
koła, fakultety.
9. Dla ostrożnych: bezpieczeństwo, brak
problemu kradzieży i przemocy.
10. Dla wolontariuszy: akcje "Góra Grosza",
"Studnia dla Sudanu", współpraca
z Domami Dziecka
11. Dla błądzących: fachowa pomoc psychologa,
pedagoga, szkolnego rzecznika praw ucznia.

A, E, G-Igr.

– historia

12. Dla geniuszy: olimpiady przedmiotowe,
sukcesy w konkursach ogólnopolskich
i wojewódzkich.

B, H-II gr.

– biologia

13. Dla wszystkich: po prostu

C, F,

– fizyka

D, G-II gr., H-I gr.

– geografia

dodatkowo w klasie:

Liceum Ogólnokształcące
nr XIII

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
NR XIII
WE WROCŁAWIU

Trzynastka!

www.lo13.wroc.pl

im. Aleksandra Fredry
ul. gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37
50-447 Wrocław
tel. 71 79 869 04

sekretariat@lo13.wroc.pl
www.lo13.wroc.pl
Szukaj nas na FB: Liceum Nr XIII

KLASA

A
B uniwersytecka
biolog.- chem.
C politechniczna
D ekonomiczna
E prawnicza
F architektoniczna
kulturoznawcza
GlingwistycznoH zDSDprogramem
dziennikarskomedialna

JĘZYK OBCY KONTYNUACJA

DRUGI JĘZYK
OBCY

PROFILE KLAS:

PROFILE KLAS:

dziennikarski/medialny

uniwersytecki
biologiczno-chemiczny

przedmioty rozszerzone:
język polski
język angielski
historia

j. angielski 5h

j. niemiecki 2h

j. angielski 3h

j. niemiecki 2h

j. angielski 3h

j. rosyjski 2h

przedmiot dodatkowy:
warsztaty dziennikarskie/medialne

j. angielski 5h

j. niemiecki 2h

politechniczny

ekonomiczny

j. angielski 5h

j. niemiecki 2h

j. angielski 5h

j. niemiecki 2h

przedmioty rozszerzone:
matematyka
fizyka
informatyka

przedmioty rozszerzone:
matematyka
geografia
język angielski

j. angielski 5h

j. rosyjsiki 2h I gr.
j. francuski 2h II gr.

j. niemiecki 6h

j. angielski 2h

prawniczy

architektoniczny

przedmioty rozszerzone:
język polski I gr., wos II gr.
historia
j. angielski

przedmioty rozszerzone:
matematyka
fizyka
język angielski

przedmioty rozszerzone:
biologia
chemia
matematyka

przedmiot dodatkowy:
rysunek architektoniczny

lingwistycznokulturoznawczy
przedmioty rozszerzone:
język polski
język angielski
historia-I gr., geografia-II gr.

www.lo13.wroc.pl

z programem DSD
(przyrodniczy/ekonomiczny)

przedmioty rozszerzone:
język niemiecki I i II gr.
matematyka, geografia I gr.
biologia, chemia II gr.
przedmiot dodatkowy:
Konwersacje, Landeskunde

