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                                                                Drodzy Ósmoklasiści! 

Zbliża się dla Was czas zakończenia nauki w szkole podstawowej i jednocześnie moment,              

w którym podejmiecie decyzję w związku z dalszym kierunkiem swojej edukacji.  Z uwagi na pandemię 

nie możemy spotkać się z Wami osobiście i opowiedzieć o naszej szkole – VII Liceum Ogólnokształcącym 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu. Postanowiliśmy więc napisać do Was list, a w nim 

przedstawić pokrótce, dlaczego warto swoją edukację kontynuować właśnie w naszym liceum  i czemu 

Baczyński to krok w dobrą stronę! 😊  

W nadchodzącym roku szkolnym zapraszamy Was do klas z następującymi rozszerzeniami:  

 Klasa     1A z rozszerzonym językiem polskim,  językiem angielskim i geografią,  

 Klasa 1B z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim i wiedzą  

o społeczeństwie,  

 Klasa     1C z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim,  

 Klasa  1D z rozszerzonym językiem polskim, historią oraz wyborem między językiem 

angielskim a językiem niemieckim.  

Mamy nadzieję, że oferta jest zróżnicowana i każdy z Was będzie mógł wybrać klasę z przedmiotami, które 

go interesują. Zachęcamy do zapoznania się z dołączoną ulotką.  

VII LO to miejsce, w którym każdy uczeń ma szansę otrzymać nie tylko solidne wykształcenie, 

ale również rozwinąć swoje zainteresowania lub je odnaleźć. Nasi nauczyciele poza rzetelnym 

przekazywaniem wiedzy na lekcjach proponują o wiele więcej. „Baczyński” daje Wam możliwość 

zaangażowania się m.in. w wolontariat, chór, różnorodne aktywności sportowe. Warto podkreślić, że na 

lekcjach normą jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Zachęcamy do zapoznania się z 

dołączoną prezentacją genially, za pomocą której przybliżamy różnorodne nasze aktywności.  

VII LO to nowoczesna szkoła. Z pewnością każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, nawiąże nowe znajomości w 

ramach różnorodnych działań pozalekcyjnych i poszerzy horyzonty w czasie ciekawych lekcji 

prowadzonych w życzliwej atmosferze.   

               Zrób krok w dobrą stronę i dołącz do „Baczyński Team”! Zajrzyj na: 

 naszą stronę internetową: http://7lo.radom.pl/ 

 Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/7loradom 

 Profil na Instagramie: https://www.instagram.com/7lo_baczynski/?hl=pl 

Tam dużo się dzieje!  

Życzymy powodzenia w czasie egzaminów. 
Do zobaczenia! 
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