
Drodzy uczniowie i rodzice 

 Wybór dobrego liceum to jeden z najważniejszych momentów w życiu młodego człowieka. Zarówno rodzice jak  
i uczniowie pragną, by trzy lata nauki w szkole ponadgimnazjalnej przyniosły jak największe rezultaty, uwiecznione 
pomyślnie zdanym egzaminem dojrzałości i dostaniem się na wymarzony kierunek studiów wyższych. Aby ułatwić 
wasz wybór przygotowaliśmy najważniejsze informacje o szkole.
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku to szkoła z ponad 20 letnim 
doświadczeniem i profesjonalna kadrą pedagogiczną

Nasze atuty to:
• przyjazna ,,rodzinna'' atmosfera
• bezpieczeństwo w postaci całodobowego monitoringu i ochrony
• zatrudniony na stałe pedagog szkolny
• nowoczesne klasy wyposażone w sprzęt multimedialny  
• siłownia posiadająca profesjonalny sprzęt do ćwiczeń 
• duża sala gimnastyczna
• sala do gry w tenisa stołowego
• stałe łącze z internetem na terenie całej szkoły
• zapewaniamy zakwaterowanie w internacie wszystkim uczniom spoza terenu Białegostoku
• umożliwiamy zakup pysznych obiadów w stołówce szkolnej
• biblioteka z czytelnią  multimedialną
• jedna z najwyższych zdawalności egzaminiu maturalnego na terenie mista Białegostoku

Nasi Absolwenci:
• są aktywnymi uczestnikami życia społecznego i kulturalnego
• śmiało wypowiadają swoje opinie
• wspierają działania charytatywne
• są tolerancyjni wobec odmiennych światopoglądów i kultur
• maja odwagę w pokonywaniu trudności
• są świadomi dobra i zła
• są otwarci w kontaktach z innymi ludźmi
• wierzą w siebie

Jesteśmy szkołą dla:
• ambitnych którzy chcą rozwijać swoje pasje
• indywidualistów wyróżniających się wśród rówieśników
• onieśmielonych oczekujących motywacji
• zagubionych w wyborze przyszłej drogi zawodowej
• kreatywnych chcących współtworzyć szkolny samorząd uczniowski i koło filmowe
• ciekawych świata i dociekliwych uczestników sesji naukowych, seminariów, wycieczek itp.
• poszukujących życzliwych i chętnych do pomocy nauczycieli
• społeczników pragnących realizować swe pomysły w radzie uczniów i środowisku lokalnym 

Jesteśmy wśród najlepszych dzięki:
• doskonałej kadrze
• skuteczności pracy
• laureatom i finalistom olimpiad i konkursów
• absolwentom, którzy świetnie radzą sobie jako studenci prestiżowych uczelni
• organizowaniu wielu konkursów min.:konkursu historycznego Polska Piastowska, konkursu geograficznego 

Kontynenty Świata,
 konkursu kulturowego “A HUNDERED QUESTIONS ABOUT THE BRITISH ISLES”, konkursu fizycznego ''Fizyka w 

kadrze zatrzymania'' oraz
 Regionalnych zawodów w  udzielaniu pierwszej pomocy medycznej

Szkoła oferuje:
• wysoki poziom nauczania języków obcych
• systematyczny proces edukacyjny przygotowujący do egzaminów maturalnych, monitorowanych przez matury 

próbne już od klasy II 
                   naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,tablic interaktywnych, komputerów
• bezpieczeństwo i naukę w przyjaznej atmosferze,  nowoczesnych pracowniach pod okiem nauczycieli z pasją
• edukację w ramach projektu szwajcarsko-polskiego “Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom  

przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” 
  możliwość każdemu naszemu uczniowi współtworzyć liczne publikacje min. “Podlaskie Losy”
  współpracę międzynarodową ze szkołami partnerskimi: HERMANN HESSE- GYMNASIUM - Niemcy 

(Calw),Bobergsgymnasiet - Szwecja (Ange),Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium - Austria (Leibnitz), 
Malgomajskolan - Szwecja (Vilhelmina)

  możliwość wzięcia udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Podlaski Szkolny Związek Sportowy
  możliwość uczestaniczenia w zajęciach klubu filmowego
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