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Wydanie specjalne- informator na Dni Otwartych Drzwi

Lokalizacja szkoły w najlepszym miejscu dla Ciebie!
XXIII
Liceum
Ogólnokształcące
im.
Nauczycieli Tajnego Nauczania położone
jest
na
ulicy
Józefa Poniatowskiego 5. Jest to prawie
samo centrum miasta, więc lokalizacja ta
jest jednym z wielu plusów naszej szkoły.
Miejsce, gdzie znajduje się budynek szkoły,
posiada wiele zalet. Niektórymi z nich są:
∙

Komunikacja miejska dojeżdża w
okolice szkoły bezpośrednio z
każdej dzielnicy miasta, w bliskim
położeniu od szkoły znajduje 7
przystanków autobusowych, a więc
nie musisz martwić się o długą trasę
do szkoły w trakcie niesprzyjającej
pogody.

∙

∙

∙

Miejsce, gdzie znajduje się szkoła,
jest też pod stałym monitoringiem,
co
bardzo
podnosi
nasze
bezpieczeństwo.
W pobliżu budynku szkoły znajduje
się Ogród Saski, w którym można
usiąść przed lub po lekcjach, aby
się zrelaksować lub w ciszy
powtórzyć materiał do kolejnej
klasówki.
Zaledwie kilka metrów od szkoły
położony jest punkt z rowerami
miejskimi, to cenna informacja dla
tych, którzy nie są zwolennikami
autobusów

Dodatkowe zajęcia szkolne

W
XXIII
Liceum
Ogólnokształcącym każdy znajdzie
coś dla siebie. Oprócz realizacji tak
zwanej
podstawy
programowej,
mamy możliwość rozwijania swoich
pasji i zainteresowań. Przyszli
dziennikarze mogą tworzyć kolejne
numery „Tajniaka”- gazetki szkolnej,
albo wstąpić w szeregi redakcji
Telewizji Szkolnej TVS ( zarówno
gazetki, jak i programy telewizyjne
możecie
obejrzeć
na
stronie

internetowej
szkoły).
Uczniowie
uzdolnieni artystycznie na pewno
znajdą coś dla siebie w gronie
artystów szkolnego zespołu 4Art. Ci,
którzy mają talent plastyczny, swoimi
pracami mogą zasilić kolekcję galerii
Tęcza Pomysłów. Prężnie działa
Koło Caritas i Szkolny Wolontariat.
Koła przedmiotowe dają możliwość
poszerzania
wiedzy
i
przygotowywania się do konkursów
przedmiotowych!

Wymiany
XXIII Liceum Ogólnokształcące uczestniczy w programie “Comenius”
realizowanym ze środków Unii Europejskiej. Od 2008 roku jest prowadzona
wymiana uczniów pomiędzy naszą szkołą, a francuskim Liceum Jacques Cartier w
Saint-Malo (w latach 2008-10, 2012-14, ostatnim rocznikiem był 2014/15).

Jesteś ograniczony z powodu dojazdu i dlatego nie możesz
chodzić do naszej szkoły?
Nie martw się! Ty też możesz być jednym z nas !
Nasza Szkoła znajduje się w centrum miasta Lublin. Uczniowie mieszkający na
terenie Lublina nie mają problemu z szybkim dojazdem. Jeżeli jesteś spoza
miasta, nie musisz się martwić, ponieważ w pobliżu naszego liceum są bursy
szkolne, w których zamieszkują min. uczniowie uczęszczający do XXIII LO.
Najbliżej położoną placówką od XXIII LO. jest Bursa Szkolna nr. 1 w Lublinie na ul.
Jerzego Popiełuszki 7, która mieści naprzeciwko XXIII LO. Jest to najlepsza taka
placówka w mieście, cieszy się niezwykle dobrą i wysoką opinią.
Oto inne placówki położone niedaleko XXIII LO. w których możesz zamieszkać by
swobodnie uczęszczać do naszego liceum:
Bursa Szkolna nr.3 w Lublinie ul. Weteranów 3
Bursa Szkolna nr.2 w Lublinie ul. Dolnej Panny Marii 65

