
VI Liceum Ogólnokształcące

im. Wacława Sierpińskiego 

w Gdyni 



Lokalizacja szkoły

VI Liceum Ogólnokształcące to szkoła mieszcząca się w centralnej dzielnicy

Gdyni. Dojście do VI LO z pobliskiego przystanku SKM Wzgórze Św. Maksymiliana

zajmuje zaledwie 9 minut, a tuż obok samej szkoły znajduje się przystanek ZKM.



Historia i patron szkoły

VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni istnieje od 1972 roku. Przez

49 lat naszą szkołę ukończyło ponad 8 tys. osób.

Patronem szkoły jest wybitny matematyk Wacław Sierpiński,

twórca ponad 700 prac matematycznych.

VI LO to szkoła z tradycjami, która od lat jest w czołówce

gdyńskich liceów i niezmiennie utrzymuje wysoki poziom kształcenia.



Nowoczesne obiekty sportowe

Nasza szkoła pomimo bogatej historii nie stoi w miejscu. Od 2016 roku

funkcjonuje w niej nowa hala sportowa, a od 2018 — zewnętrzny kompleks

sportowo-rekreacyjny.





Szkoła na medal

Już od 12 lat nasza szkoła znajduje się w „złotej

setce” liceów ogólnokształcących w rankingu

fundacji Perspektywy. W tym roku zajęliśmy 39. miejsce

w Polsce i 4. w województwie pomorskim.

VI LO znalazło się także w gronie szkół

ujętych w tegorocznym rankingu „TOP 10 najlepszych

szkół prowadzonych przez Gminy i Powiaty” i zdobyło

Certyfikat Nadzwyczajny Edukacyjnej Doskonałości.

Dzięki wysokiemu poziomowi edukacji z dziedziny

historii i praw człowieka oraz sukcesom naszych uczniów

w olimpiadach społeczno-prawnych w X Ogólnopolskim

Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności

zajęliśmy wysokie 19. miejsce, uzyskując status

Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2021.



Olimpiady i konkursy

Nasi uczniowie osiągają wiele sukcesów w olimpiadach i konkursach.

Jak do tej pory zdobyli ponad 60 tytułów laureatów i ponad

100 tytułów finalistów olimpiad przedmiotowych, takich jak m.in.:

- Olimpiada Biologiczna,

- Olimpiada Chemiczna,

- Olimpiada Filozoficzna,

- Olimpiada Geograficzna,

- Olimpiada Informatyczna,

- Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,

- Olimpiada Matematyczna,

- Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Więcej informacji o sukcesach uczniów VI LO w olimpiadach i konkursach można znaleźć pod adresem: 

http://vilo.org/wordpress/category/olimpiady-i-konkursy/ oraz http://vilo.org/wordpress/nasi-

olimpijczycy/

http://vilo.org/wordpress/category/olimpiady-i-konkursy/
http://vilo.org/wordpress/nasi-olimpijczycy/


Aplikacja Morabus

Nasza szkoła bierze aktywny udział w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Grzechem

byłoby nie wymienić tutaj projektu Morabus, nagrodzonego Złotym Wilkiem

w kategorii „przestrzeń miejska” w 2020 roku. Trzech uczniów z naszej szkoły

stworzyło aplikację pokazującą aktualne opóźnienia w transporcie publicznym.

Zwiększyła ona znacząco zainteresowanie publicznymi — i tym samym bardziej

ekologicznymi — środkami transportu.

Kod QR do pobrania aplikacji

Twórcy aplikacji Morabus
Link do filmu o aplikacji:

https://www.youtube.com/watch?v=P1MGOdmlwfQ



Sport
Uczniów naszej szkoły nie interesują "tylko" dobre wyniki w nauce.

Od 12 lat utrzymujemy tytuł Lidera Sportu Szkolnego w Gdyni.

Zawdzięczamy to licznym sukcesom naszych sportowców, którzy zajmują

medalowe miejsca w rywalizacji szkół średnich we wszystkich dyscyplinach.

Co roku święcimy triumfy w grach zespołowych, lekkoatletyce i pływaniu.

Więcej informacji o sukcesach sportowych uczniów VI LO można

znaleźć pod adresem: http://vilo.org/wordpress/category/sport-

w-szkole/

W zeszłym roku nasze drużyny wywalczyły I miejsce

(chłopcy) oraz II miejsce (dziewczyny) w Finale

XX Wojewódzkiej Licealiady w Unihokeju. Ponadto uczeń

naszej szkoły, Adam Zdybel, uzyskał trzykrotnie najwyższą

lokatę w pływaniu na dystansach 100, 200 i 400 m stylem

dowolnym. Na sukces szkoły zapracowała także dziewczęca

drużyna koszykarska, która w Mistrzostwach w Gdyni oraz

w półfinale wojewódzkim nie miała sobie równych.

http://vilo.org/wordpress/category/sport-w-szkole/


Projekty i warsztaty

Uczniowie VI LO biorą udział w różnorodnych projektach,

powiązanych z profilami wybranej przez nich klasy,

m.in.: Poznaj pracę biologa, Zaproś naukowca do szkoły czy

Junior Biznes.

Uczestniczyliśmy też w warsztatach organizowanych przez

Gdyński Konsulat Kultury w ramach projektu Kulturalni oraz

w Festiwalu Literatury i Teatru – Between.Pomiędzy, a także

w zajęciach przygotowanych przez Gdański Teatr

Szekspirowski.

Od lat wspieramy działania Gdyńskiej Rodziny Katyńskiej.

W ramach różnych akcji współpracujemy m.in. z Hospicjum

im. Św. Wawrzyńca i Fundacją DKMS. Samorząd Uczniowski co

roku w okresie świątecznym organizuje koncert charytatywny

Gest, a w 2019 roku dołączyliśmy także do ogólnopolskiego

projektu Szlachetna Paczka.



Samorząd Uczniowski

Nasz Samorząd prężnie działa nawet w okresie

zdalnego nauczania. Zorganizowano m.in. elektroniczną

pocztę walentynkową i zbiórkę darów dla schroniska

"Ciapkowo". Odbyły się także specjalne konkursy w ramach

dni tematycznych. Aktualnie trwają szkolne rozgrywki

w grach online, takich jak np. CS:GO.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez

uczniów niedawno udało się zorganizować wykład na temat

przestępstw w Internecie. Spotkanie poprowadził adwokat

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG. Samorząd zainicjował

również przeprowadzenie ankiety badającej samopoczucie

i potrzeby uczniów VI LO w czasie zdalnej edukacji.

Więcej informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego można znaleźć 

pod adresem: http://vilo.org/wordpress/category/samorzad-uczniowski/

http://vilo.org/wordpress/category/samorzad-uczniowski/


PROFILE KLAS W NASZEJ SZKOLE



Klasa A

Klasa A przeznaczona jest dla uczniów

szczególnie zainteresowanych matematyką, fizyką

oraz językiem angielskim.

Nauka w niej opiera się na współpracy

z wydziałami technicznymi szkół wyższych. Pomagamy

w przygotowaniu m.in. do Pomorskiego Konkursu

Wygraj Indeks oraz konkursów w ramach programu

Zdolni z Pomorza z matematyki i fizyki, a także

do Olimpiady Matematycznej, Statystycznej,

Lingwistyki Matematycznej i Fizycznej oraz konkursów

językowych. Profil rzetelnie przygotowuje do studiów

technicznych i uniwersyteckich.

W nauczaniu przewidziane liczne pokazy

i eksperymenty.



Klasa B

Klasa B pozwala na rozwijanie

zainteresowań przyrodniczych, społecznych

i ekonomicznych.

Daje możliwość udziału w zajęciach

terenowych z geografii i projektach

związanych z przedsiębiorczością.

Oferuje fachową pomoc w przygotowaniu

do olimpiad i konkursów (m. in. Olimpiady

Geograficznej, Lingwistyki Matematycznej,

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

Przedsiębiorczości, Wiedzy Ekonomicznej oraz

językowych).

Uczniowie uczestniczą także w Gdyńskim

Business Week.



Klasa C

Klasa C będzie dobrym wyborem dla uczniów

o zainteresowaniach matematycznych, informatycznych

i fizycznych.

Nauka w niej gwarantuje nabycie skutecznej

umiejętności posługiwania się językiem programowania

C++, stosowania narzędzi informatycznych (m.in. bazy

danych Access i języka SQL) do rozwiązywania różnych

problemów, w tym zadań na poziomie maturalnym oraz

posługiwania się szeroko rozumianą technologią

informacyjną, w tym drukowaniem 3D.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość pracy

w zespole i realizacji projektów oraz

rozwijania umiejętności komunikacji i autoprezentacji.



Klasa D

Klasa D powstała z myślą o uczniach mających

zainteresowania przyrodnicze.

Daje możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu nauk

chemicznych, biologicznych i medycznych oraz

uczestnictwa w spotkaniach ze specjalistami z różnych

dziedzin. Oferuje fachową pomoc w przygotowaniu do

olimpiad i konkursów przedmiotowych. Przewiduje

współpracę z instytucjami naukowymi, takimi jak UG,

GUMed, PG, PPNT, Akwarium Gdyńskie.

Zapewnia udział w warsztatach, licznych

projektach (College Medyczny, Młodzieżowe Spotkania

z Medycyną, Poznaj pracę biologa, Zaproś naukowca

do szkoły) oraz w wykładach i zajęciach

laboratoryjnych.



Czekamy na Ciebie! :-)


