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w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV 

im. Polonii  Belgijskiej  we Wrocławiu 



 
WSPIERANIE UZDOLNIEŃ  

Niemożliwego nic dla nas nie ma * 

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej szczególną 

opieką otacza uczniów uzdolnionych. Sukcesy LO XIV są możliwe 

dzięki połączeniu kilku niezbędnych elementów:  

 uzdolnienia, pracowitość i ambicje uczniów; 

 wysokie kompetencje i pasje ich nauczycieli; 

 opieka naukowa pracowników wyższych uczelni; 

 autorska koncepcja organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

 Indywidualny Tok Nauki; 

 Indywidualny Program Nauki; 

 Indywidualny Tok Uczenia się; 

 obozy i warsztaty naukowe (matematyczne, informatyczne, fizyczne, 

biologiczne, geograficzne, ekonomiczne, prawne, polonistyczne); 

 projekty rozwijające zainteresowania uczniów; 

 program stypendialny (Stypendium im. Mariusza Łukasiewicza, 

projekt „Klasa” Fundacji BNP Paribas). Nasi uczniowie rokrocznie 

otrzymują również Stypendium Ministra Edukacji Narodowej  

i stypendium Wrocławskiego Programu Wspierania Uzdolnionych 

„Promovere Talenta”; 

 współpraca z Fundacją Czternastki, Fundacją im. Jakuba Libnera 

Młodego Twórcy. 

 

Efekty: 

Nasi uczniowie od lat odnoszą liczne sukcesy w krajowych i międzynaro-

dowych olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach. 

Wyniki egzaminów maturalnych w LO XIV są bardzo wysokie. Średnie 

wyniki egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatko-

wych są dużo wyższe od średnich wyników województwa dolnośląskiego. 

Nasi absolwenci podejmują naukę na renomowanych uczelniach w kraju 

i za granicą.  



 
WSPIERANIE UZDOLNIEŃ 

Niemożliwego nic dla nas nie ma 

Metoda Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD), pozwalająca  

zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania, od wielu lat plasuje  

LO XIV wśród szkół o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej  

efektywności nauczania.  

LO XIV od 1999 roku znajduje się w pierwszej dziesiątce liceów  

w Ogólnopolskim Rankingu "Perspektyw" (w 2022 roku zajęło  

VII miejsce). W 2018 roku szkoła zajęła II miejsce w Rankingu 

Najlepszych Liceów Dwudziestolecia, co potwierdza niezmienną pozycję 

szkoły na rynku usług edukacyjnych. We wszystkich wrocławskich  

i dolnośląskich rankingach zajmujemy pierwsze miejsce.  

W 2009 roku szkoła otrzymała „Dolnośląski Klucz Sukcesu” - regio-

nalne wyróżnienie, przyznawane wybitnym osobowościom, firmom 

i instytucjom oraz samorządom, które osiągnęły sukces podnoszący 

prestiż  i rangę regionu dolnośląskiego.  

Dwoje naszych uczniów zdobyło nagrodę Dolnośląskiego Kuratora 

Oświaty „Orzeł Dolnośląski” (2019, 2021). Przyznawana jest ona 

twórczym i aktywnym uczniom województwa dolnośląskiego,  

którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce, a także 

zaangażowaniem w życie społeczne szkoły i środowiska.  

* wszystkie cytaty w podtytułach pochodzą z hymnu LO XIV  



 
WSPÓŁPRACA Z WYŻSZYMI UCZELNIAMI  

Sumujemy zyski bez strat 

LO XIV jest od wielu lat objęte patronatem Uniwersytetu  

Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego, a od roku  

szkolnego 2022/2023 rozpocznie współpracę z Uniwersytetem 

Medycznym, Politechniką Wrocławską oraz Akademią Wychowania 

Fizycznego.  

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami będą się odbywały 

cykliczne zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych  

wymienionych uczelni  

LO XIV od 1983 roku należy do Towarzystwa Szkół Twórczych.  

Ucząc się w Czternastce, poznasz wrocławskie środowisko  

akademickie i jego klimat intelektualny.  



 

WSPIERANIE SAMORZĄDNOŚCI I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH 

Sumujemy zyski bez strat 

LO XIV to również: 

 prężnie działająca Rada Samorządu Uczniowskiego organizująca 

cykliczne imprezy integrujące młodzież i nauczycieli („Odwilż” - 

wiosenna rewia  talentów); 

 szkolna Spółdzielnia Uczniowska, w ramach której działa sklepik 

„Suszop”  

 wolontariat, który jako całoroczny projekt obejmuje różnorodne 

działania na rzecz wielu beneficjentów;  

 udział w Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatków 

„Ośmiu Wspaniałych”, w którym nasi uczniowie zdobywają 

wyróżnienia, tytuły finalisty lub laureata;  

 udział w Olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”, którego uczestnicy 

angażują się w  liczne projekty społeczne; 

 Liga Klas stanowiąca atrakcyjną formę międzyklasowej  

rywalizacji; 

 autorskie projekty edukacyjne - naukowe, językowe, artystyczne. 

Jako absolwent Czternastki będziesz zmieniać świat na lepsze.  

Tu nie ma ludzi biernych. Sprawdzamy się przez działanie. 

 

Dowiedz się o nas więcej:  



 
JĘZYKI OBCE  

Otwieramy okna na świat 

LO XIV ma bardzo rozbudowaną ofertę nauczania języków obcych, 

w skład której wchodzą: 

 nauka języka angielskiego i języka niemieckiego w grupach  

na różnych poziomach zaawansowania; 

 możliwość realizacji rozszerzonego programu języka angielskiego; 

 zajęcia z native speakerami; 

 możliwość nauki innych języków obcych: języka hiszpańskiego, 

francuskiego i rosyjskiego; 

 wymiany międzynarodowe i warsztaty językowe. 

Niezależnie od wyboru profilu pod koniec nauki w naszym liceum 

będziesz biegle władać językiem angielskim, a niemieckim - na 

poziomie średniozaawansowanym. Z kolei po ukończeniu klasy 

wstępnej będziesz na tyle dobrze znać język angielski, aby konty-

nuować naukę w jednej z pierwszych klas dwujęzycznych w naszej 

szkole; możesz również wziąć udział w rekrutacji do innych klas.  



 
SPORT  

Nauka temu nie przeczy 

LO XIV dysponuje najlepszą bazą sportową na Dolnym Śląsku,  

w skład której wchodzą: szkolny basen, lodowisko, rolkowisko, 

siłownia, boisko trawiaste i tartanowe, kort tenisowy, duża sala 

gimnastyczna, sala do aerobiku. 

Od drugiej klasy możliwy jest wybór uprawianej dyscypliny sportowej, 

realizowanej podczas dwóch godzin zajęć wychowania fizycznego  

w międzyoddziałowych sekcjach sportowych; 

Zapewniamy: 

 możliwość nauki gry w brydża sportowego i bilard w ramach zajęć 

wychowania fizycznego; 

 wyjazdy klasowe na narty biegowe; 

 zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnego Klubu Sportowego (SKS); 

 możliwość reprezentowania szkoły w międzyszkolnych zawodach spor-

towych w takich dyscyplinach jak: gry zespołowe, tenis stołowy, badmin-

ton, lekka atletyka, pływanie, short-track, snowboard, narciarstwo 

zjazdowe, bilard i brydż sportowy; 

 zajęcia integracyjne w ramach wolontariatu sportowego. 

Po ukończeniu Czternastki będziesz umieć pływać, jeździć  

na nartach, łyżwach i rolkach, grać w brydża sportowego i bilard. 



 
Klasa 1A1, 1A2, 1A3  matematyczno-informatyczna (2022–2026)  

Pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Rozszerzone programy nauczania: 

 

       

                 matematyka  i  analiza matematyczna                                    

 

   

                           fizyka               informatyka 

Przedmioty dodatkowe: 

 

  

      analiza matematyczna            ćwiczenia rachunkowe z fizyki  

 

Języki obce: język angielski (1)  i język niemiecki (2) 

Punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów: 

język polski, matematyka, język obcy, fizyka 

 



 
Klasa 1B1, 1B2, 1B3 biologiczno-chemiczna (2022–2026)   

Pod patronatem Wydziału Chemii  Uniwersytetu Wrocławskiego 

  

Rozszerzone programy nauczania: 

 

       

                                       chemia                                  biologia                

             

 

                                 matematyka                       

Przedmioty dodatkowe: 

 

  

                  laboratorium chemiczne   język obcy w medycynie                 

(dla chętnych - zajęcia odbywają się w laboratorium  

    Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)    

 

Języki obce: język angielski (1)  i język niemiecki (2) 

Punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów: 

matematyka, język obcy, biologia, chemia 



 
Klasa 1C biologiczno-chemiczna (2022–2026)   

Pod patronatem Uniwersytetu Medycznego 

  

Rozszerzone programy nauczania: 

 

       

          chemia                                  biologia                

             

 

                                        fizyka                       

Przedmioty dodatkowe: 

 

  

     język obcy w medycynie                 

   

Języki obce: język angielski (1)  i język niemiecki (2) 

Punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów: 

matematyka, język obcy, biologia, chemia 

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com  



 
Klasa 1D1 dwujęzyczna ekonomiczna (2022–2026)   

Pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego 

 

Rozszerzone programy nauczania: 

 

       

                   matematyka                           język angielski 

          (na poziomie dwujęzycznym) 

             

  

                  wiedza o społeczeństwie                 geografia 

Przedmioty dodatkowe: 

 

  

                                                     ekonomia w praktyce          

 

Języki obce: język angielski (1)  i język niemiecki (2) 

Punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów: 

język polski, język obcy, matematyka, geografia 



 
Klasa 1D2 dwujęzyczna prawna (2022-2026)  

Pod patronatem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

Rozszerzone programy nauczania: 

 

       

                 język polski                           język angielski 

          (na poziomie dwujęzycznym) 

             

  

                  wiedza o społeczeństwie                    historia 

Przedmioty dodatkowe: 

 

  

                                                        podstawy prawa          

 

Języki obce: język angielski (1)  i język niemiecki (2) 

Punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów: 

język polski, język obcy, matematyka, historia 



 
Klasa 1E psychologiczna (2022-2026)  

Pod patronatem Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

Rozszerzone programy nauczania: 

 

       

                 język polski                                język angielski 

           

             

  

                    wiedza o społeczeństwie                

Przedmioty dodatkowe: 

 

  

                                                        podstawy psychologii          

 

Języki obce: język angielski (1)  i język niemiecki (2) 

Punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów: 

język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie 



 Nasz adres: 

al. A. Brücknera 10  

51-410 Wrocław 

tel. 71 7986890 

sekretariat@lo14.wroc.pl  

www.lo14.wroc.pl 

https://www.facebook.com/LOXIV/ 

mailto:sekretariat@lo14.wroc.pl

