
III Liceum Ogólnokształcące 

im. Stanisława Wyspiańskiego  

w Tychach 

Dyrektor szkoły: Anita Iskierka 



III LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach  

szkoła efektywna, przyjazna, nowatorska …. 



ATUTY SZKOŁY 
 

 

 zwiększona ilość godzin nauczania języka angielskiego w każdej klasie, 

 możliwość nauki języka niemieckiego, hiszpańskiego lub włoskiego, 

 kadra pedagogiczna z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych, 

 uczestnictwo w projektach międzynarodowych, np. eTwinning lub  

     Erasmus+, 

 udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych 

Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego, 

 uczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz projektach miejskich, 

 kameralna, niepowtarzalna, przyjazna uczniom atmosfera i kącik 

relaksacyjny, 

 prężnie funkcjonujący wolontariat oraz działania na rzecz społeczności 

lokalnej, 

 doskonale zmodernizowany budynek nagrodzony w konkursie 

architektonicznym, 

 świetna lokalizacja i komfortowy dojazd komunikacją miejską, 

 zajęcia sportowe na nowo wybudowanym boisku, 

 dla sympatyków teatru udział w wieczornych spektaklach, także 

premierowych. 



III Liceum Ogólnokształcące 

im. Stanisława Wyspiańskiego  

w Tychach 

SZKOŁA Z AKREDYTACJĄ ERASMUS+ !!! 
  

„Wyspian” uzyskał na lata 2022-2027 AKREDYTACJĘ, która umożliwia 

korzystanie z wnioskowania o dofinansowanie projektów międzynarodowych. 

Dzięki temu szkoła będzie przez najbliższe pięć lat regularnie otrzymywać 

dofinansowanie na działania związane z mobilnościami zagranicznymi.  

  

Nasi przyszli i obecni uczniowie będą mieli możliwość udziału w wyjazdach do 

różnych krajów europejskich. 

 

To wielka szansa i wyzwanie,  

którego TY możesz być częścią! 
 



Ósmoklasisto! 
W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy naukę w klasach: 

Klasa 
lingwistyczna 

medyczna 

Klasa 
humanistyczna 

Klasa 
dwuprolfilowa turystyczna 



Ósmoklasisto! 

W zależności od pasji i preferencji 

kandydatów oferujemy zróżnicowane typy 

klas:  

klasa lingwistyczna: dla uczniów 

zainteresowanych filologią obcą, 

szczególnie: anglistyką, germanistyką lub 

iberystyką, lingwistyką, ale także 

stosunkami międzynarodowymi czy 

dziennikarstwem. 

klasa humanistyczna: to dobry wybór dla 

uczniów zainteresowanych prawem, 

politologią, dziennikarstwem, kierunkami 

filologicznymi i pedagogicznymi.  

 



klasa dwuprofilowa -  

medyczna i turystyczna: dla uczniów 

zainteresowanych dalszym kształceniem 

na kierunkach turystycznych (np. 

turystyka, hotelarstwo), przyrodniczych 

(np. inżynieria środowiska), 

logistycznych, sportowych i trenerskich, 

pedagogicznych oraz medycznych. 

 



Ósmoklasisto! Proponujemy Ci:  

Przedmioty rozszerzone 

Klasa 
lingwistyczna 

Klasa 
humanistyczna 

Klasa dwuprofilowa 

medyczna turystyczna  

j. angielski j. angielski j. angielski j. angielski 

j. niemiecki 
lub  

j. hiszpański 
j. polski  biologia biologia 

wos historia chemia  geografia 



Dni otwarte - czekamy na Was :) 

 

21 kwietnia 2022 r. 

15.30 – 17.30 

(czwartek) 
     

 
 



Do zobaczenia !!! 



Kontakt 

III Liceum Ogólnokształcące  

im. Stanisława Wyspiańskiego 

 

 ul. Elfów 62  43–100 Tychy  

tel.32 2273633 

3lo@oswiata.tychy.pl 

www.wyspianski.tychy.pl 
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