
Kilka słów od naszych uczniów… 
 
„…chcesz wkuwać dniami i nocami? Pragniesz 
dyskutować o elektronach sparowanych? 
Twoim marzeniem jest cały czas myśleć o 
zadaniu domowym? Jeśli tak, to muszę Cię 
zmartwić – nie przychodź tu! Owszem, uczymy 
się (w końcu po to jest szkoła), dyskutujemy, 
ale musisz wiedzieć, że dla nas wszystkich 
najważniejsza jest dobra atmosfera i dużo 
śmiechu – do zobaczenia we wrześniu…” 

 
„...jeśli 
chcesz 
zdobyć 

nie tylko 
wiedzę,. 

ale i 
prawdzi-

wych 
przyja-
ciół, to 

myślę, że 
nasza 

szkoła jest właśnie dla Ciebie! Uczniowie 
Żeroma wcale nie są nudnymi kujonami – 

przyjdź i przekonaj się sam…” 
 
… i od naszych absolwentów… 

 
„…naukę w Żeromskim wspominam wyjątkowo 
miło. Świetna atmosfera, bardzo pozytywnie 
nastawieni do młodzieży, kompetentni i 
życzliwi nauczyciele, odpowiednio wysoki 
poziom nauczania. Gdybym jeszcze raz miała 
dokonać wyboru szkoły średniej bez wahania 
zdecydowałabym się na naukę w NASZYM 
Żeromie...”  

 
Iwona (polonistyka UŚ) 

 
 
 
 
„ … uważam, że moja decyzja dotycząca 
wyboru szkoły średniej była niezwykle trafna. 
Wspaniałej atmosfery jaka panuje w „Żeromie” 
nie da się zapomnieć a nawiązane tam 
przyjaźnie trwają do dziś. Ponadto „Żerom” to 
również świetnie wykwalifikowana kadra 
nauczycieli, którzy pomagają osiągnąć 
wytyczone przez nas cele…” 

 
Marta (stosunki międzynarodowe, UJ) 
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SZANOWNI PAŃSTWO! 

 

Oddajemy do 

rąk przyszłych 

licealistów oraz ich  

rodziców nowe 

wydanie informatora 

na rok szkolny 

2015/2016.  

Towarzyszy temu nadzieja, że nasza oferta 

będzie atrakcyjna, a znane z lat ubiegłych 

zalety naszej szkoły udało się nam nie tylko 

zachować, ale i wzbogacić.  

 
HISTORIA SZKOŁY, JEJ LOKALIZACJA 

I WYPOSAŻENIE: 

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 

Żeromskiego w Bielsku-Białej jest szkołą 

państwową, w której zajęcia odbyły się po raz 

pierwszy 1 września 1951 roku i trwają do dziś. 

Szkoła usytuowana jest w centrum miasta przy 

ulicy Bohaterów Warszawy 20. Dysponuje 

nowocześnie wyposażonymi pomieszczeniami 

dydaktycznymi. Są to m.in.: 

1. pracownie przedmiotowe, 

2. pracownie komputerowe i internetowe, 

3. biblioteka szkolna z dostępem do 

Internetu, 

4. multimedialne centrum informacji, 

5. gabinet medyczny,  

6. sala gimnastyczna, baletowa  

i siłownia, 

7. bufet. 

  

„Byłem uczniem Żeromskiego” – tak o sobie 

może powiedzieć wielu znanych ludzi, między 

innymi Jerzy Stuhr – wybitny aktor i reżyser, 

Janusz Okrzesik – senator i polityk, nieżyjący 

już pisarz i aktor Wiesław Dymny, poeta 

Wincenty Faber, na którego wierszykach 

wychowują się dzieci, a rodzice słuchają jego 

poezji w piosenkach Ewy Demarczyk. 

 

UCZNIOWIE! 

Nasi uczniowie szczycą się wieloma 

sukcesami w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych nie tylko w kraju, ale również 

na świecie (np. w Australii).Jesteśmy na 3 

miejscu w mieście najlepszych liceów  

według rankingu Fundacji Edukacyjnej 

„Perspektywy”. 

Co roku najlepszy uczeń szkoły 

otrzymuje Stypendium Prezesa Rady 

Ministrów, a najzdolniejszym uczniom szkoła 

oferuje indywidualny tok i program nauczania. 

Istnieje w naszej szkole oddział 

dwujęzyczny, gdzie oprócz rozszerzonego 

bardzo języka angielskiego prowadzone będą 

w tym języku zajęcia z innych przedmiotów. 

 

ABSOLWENCIE GIMNAZJUM! JEŻELI: 
 

 planujesz studia na najlepszych uczelniach 
w kraju i za granicą, 

 jesteś miłośnikiem komputerów, 

 lubisz naukę języków obcych, 

 chcesz poznawać ciekawych ludzi, 

 interesujesz się filmem, telewizją, teatrem, 

 uwielbiasz sport, 

 masz ambicje naukowe, 

 lubisz udzielać się społecznie, 

lub masz talent literacki i lubisz pisać... 

 
ZOSTAŃ UCZNIEM NASZEGO LICEUM! 

Trzy lata spędzone w naszej Szkole, to 

nie tylko nauka w rozumieniu podstawowym. 

Organizujemy różne konkursy, akcje 

charytatywne, tradycyjną już akcję 

honorowego krwiodawstwa, festiwale itp. 

Uczestniczymy w życiu kulturalnym naszego 

miasta i kraju. Od czternastu lat prowadzimy 

regularną współpracę i wymianę szkolną 

z gimnazjum w Essen (Niemcy). Regularnie 

organizujemy wyjazdy językowo – naukowe do 

Wielkiej Brytanii, Francji i innych krajów Unii 

Europejskiej. 

 
W „ŻEROMSKIM” CZEKAJĄ NA CIEBIE: 
 

 doświadczona i życzliwa kadra nauczycieli, 

 klasy z możliwością wyboru drugiego po 
angielskim języka obcego, 

 szeroki wybór zajęć dodatkowych (CISCO, 
przedmiotowe koła, filmowe, teatralne, 
SKS-y), 

 dodatkowe zajęcia międzyoddziałowe, 

 międzynarodowa wymiana szkolna, 

 wakacyjne obozy językowe UNESCO, 

 wolontariat szkolny, 

 szkolne obozy narciarskie, 

 seminaria naukowe, warsztaty ekologiczne, 

wycieczki 

 ... oraz grono wspaniałych koleżanek  

                                                  i kolegów... 


