
VII LO to m.in.:
• wysoka skuteczność nauczania potwierdzona wynikami

egzaminów maturalnych, 

• nieodpłatne zajęcia dodatkowe przygotowujące do 
egzaminów maturalnych, koła zainteresowań, fakultety
przedmiotowe,

• ogromne możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy 
oświadczeń dzięki realizowanym projektom,

• bogata i nowoczesna baza dydaktyczna, 

• profesjonalna i wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

• współpraca z uczelniami wyższymi,

• przyjazna i życzliwa atmosfera,

• dogodna lokalizacja (niedaleko dworca  PKP i  PKS),

• bliskie sąsiedztwo Bursy Miejskiej,

• trzykrotnie otrzymany Certyfikat ZNAK JAKOŚCI 
INTERKL@SA.                            

Sport to duma i wiele zwycięstw i sukcesów szkolnych
drużyn koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, nożnej, 
w pływaniu, tenisie oraz łyżwiarstwie.
Prężnie działający, otwarty na inicjatywy młodzieży
Samorząd Uczniowski organizuje wiele wspaniałych
imprez np: Mikołajki na sportowo, Dzień Edukacji Naro-
dowej, akcje charytatywne, dyskoteki, Walentynki itp.

Uczniowie i rodzice cenią bardzo wysokie standardy
kultury osobistej obowiązujące w naszej szkole. 

Uczniowie VII LO to uczniowie z klasą.

Szkoła ma dogodne połączenie komunikacyjne, znajduje się 
niedaleko dworca PKP i PKS. Pod budynek liceum dojechać można

autobusami linii nr: 15, 19, 22, 25, 30.
W sąsiedztwie liceum znajduje się Bursa Miejska, z której 

korzystają uczniowie naszej szkoły.

Jaki jest uczeń VII LO?

Jaki jest 
Profesor VII LO?

W V II LO im. M.Kopernika 
każdy znajdzie coś dla siebie!

VII LO 
im. Mikołaja Kopernika

w Częstochowie

ul. Nowowiejskiego 18 , 42-217 Częstochowa
tel. (34) 324-52-66 • e-mail: koperniklo7@tlen.pl 

www.kopernik.czest.pl

„Niezapomniana szkoła”

KOSZYKARSKA LIGA DZIEWCZĄT

TRADYCJE

Liceum przywiązuje dużą wagę do polskiej tradycji naro-
dowej, dlatego wszystkie akademie organizowane są na
najwyższym poziomie.



Liceum istnieje 60 lat i cieszy się mocną pozycją w ofercie
częstochowskiej oświaty.

VII LO należy do najchętniej wybieranych liceów  w Częs-
tochowie.

W opinii absolwentów to „niezwykła”, „niezapomniana
szkoła”, stawiająca wysokie „wyzwania intelektualne” ale
i „obdarzająca uczniów życzliwością, taktem pedagogicz-
nym, dająca poczucie bezpieczeństwa”.

Szczycimy się wysokimi wynikami matur i licznymi lau-
reatami, finalistami olimpiad i konkursów przedmioto-
wych.

Absolwenci Kopernika studiują na prestiżowych polskich
i zagranicznych uczelniach. Wśród absolwentów mamy
wybitnych naukowców, znanych aktorów, reżyserów,
pracowników ambasad itd.

W ofercie kształcenia znajduje się szeroki wybór przed-
miotów rozszerzonych, dający możliwość dostosowania
profilu klasy do przyszłego kierunku studiów (wykaz klas
� załącznik „wkładka”). 

Nauczane języki : angielski (rozszerzony), niemiecki, fran-
cuski, rosyjski, łacina. Młodzież może rozwijać swoje za-
interesowania w kołach i fakultetach przedmiotowych.

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi. Uczniowie
uczestniczą w sympozjach, wykładach, projektach tema-
tycznych na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Ja-

Liceum jest prekursorem w realizowaniu projektów w ra-
mach Europejskich Programów Edukacyjnych.

Od 1997 roku było kilkanaście Projektów Comenius 
z  krajami na całym  świecie (np. Anglia, Niemcy, Hiszpa-
nia, Gujana Francuska, Francja, Finlandia, Włochy). 

Organizuje się tzw „wymiany” np.z Anglią, Francją.

Święto patrona szkoły „Kopernikalia”, pozwala uczniom
w zabawny sposób wykazać się kreatywnością, humorem
na temat życia szkoły, ale też wiedzą o Mikołaju Koper-
niku. 

www.kopernik.czest.pl www.kopernik.czest.pl www.kopernik.czest.pl

Szkolne koło teatralne „Grupa Pod Wi-
szącym Kotem” jest najlepszym szkol-
nym teatrem w Polsce.  Za spektakle w
języku polskim  i angielskim grupa wie-
lokrotnie zwyciężała w ogólnopolskich

i zagranicznych konkursach. 
Najnowszy sukces „Grupy Pod Wiszącym

Kotem” to zwycięstwo w kategorii na najlepszy
spektakl w głosowaniu internautów w II Internetowym
Przeglądzie Uczniowskich Zespołów Teatralnych organi-
zowanym przez Telewizję Polską.

giellońskim na Politechnice Częstochowskiej i Akademii
Jana Długosza w Częstochowie. Szkoła organizuje Ogól-
nopolskie Sympozja Astronomiczne dla szkół im. M .Koper-
nika. 

VII LO trzykrotnie otrzymało Certyfikat ZNAK JAKOŚCI
INTERKL@SA przyznany przez Prezesa Rady Ministrów 
i Ministra Edukacji Narodowej.

O SZKOLE...

GRUPA POD W ISZĄCYM KOTEM

„KOPERNIKALIA”

Słodkimi dodatkami  w tym
dniu są wypiekane przez
klasy pierniki np. w
kształcie kuli ziemskiej,
czy banknotu stuzło-
towego  z wizerun-
kiem Mikołaja
Kopernika.


