
ODPOWIADAMY NA WASZE PYTANIA

1. Czy nauka w XXVII LO odbywa się na jedną zmianę?
Tak. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00 i kończą najpóźniej o godzinie 16.00.

2. Czy szkoła dobrze przygotowuje do matury?
Ta, mamy wysoką zdawalność i wysokie wyniki egzaminu dojrzałości, jesteśmy Szkołą sukcesu, 
wspierającą każdego ucznia.

3. Czy od nowego roku będą nowe klasy? 
Tak, nowość w naszej szkole to klasa detektywistyczna, w której przedmiotami dodatkowymi będą: 
podstawy prawa, kryminalistyki i psychologii.

4. Jakie przedmioty związane ze służbami mundurowymi nauczane są w waszej szkole?
Bezpieczeństwo wewnętrzne, przysposobienie wojskowe, techniki samoobrony, podstawy ratownictwa. 

5. Kto uczy tych przedmiotów?
Zajęcia z przedmiotów dodatkowych prowadzi wykwalifikowana kadra - major rezerwy Wojska 
Polskiego i inspektor Policji w stanie spoczynku.

6. Czy w szkole są prowadzone zajęcia pozalekcyjne?
Tak. Organizujemy koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe z poszczególnych przedmiotów. 
W szkole działa także zespół wokalny, "Szkolny Teatr Dziesięciu", Szkolny Klub Wolontariusza, Klub 
Europejczyka, Szkolny Klub Sportowy, Koło strzeleckie.

7. Czy w szkole wykorzystywane są nowoczesne pomoce dydaktyczne? 
Tak, sale są wyposażone w aktywne i interaktywne tablice, komputery i środki audiowizualne. 

8. Czy po ukończeniu szkoły będę miał ułatwiony start do szkół mundurowych?
Tak, uczniowie naszej szkoły uzyskują certyfikaty ukończenia klasy mundurowej. 

9. Jak dojechać do waszej szkoły?
Do szkoły można dojechać bezpośrednio liniami MPK - autobusowymi 13, 14, 19, 26, 31, 38, 42, 44, 
45, 50, 57 oraz trolejbusową 150, 153, 154, 159, 160, 161, 162.

10. Czy do szkoły można dojechać rowerem lub hulajnogą?
Tak, do szkoły prowadzą ścieżki rowerowe.

11. Czy jest w szkole możliwość zostawienia roweru?
Tak, w czasie lekcji rower można pozostawić w bezpiecznym miejscu na terenie szkoły.

12. Czy uczniowie spoza Lublina mogą zamieszkać w bursie lub internacie?
Uczniowie spoza Lublina mogą ubiegać się o przyjęcie do burs szkolnych i internatów funkcjonujących 
na terenie miasta.
Szczegółowe informacje:
- o bursach i internatach: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/bursy-szkolne/
- o zasadach i terminach rekrutacji do burs szkolnych: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-
placowki/bursy-szkolne/

13. Czy jest możliwość korzystania z obiadów?
Tak, w szkole jest stołówka.
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14. Czy w szkole jest sklepik?
Tak, jest dobrze zaopatrzony sklepik, a także automat z ciepłymi i zimnymi napojami.

15. Czy jest podział na grupy na języku angielskim?
Tak, uczniowie są dzieleni na grupy według stopnia znajomości języka.

16. Czy w ramach międzynarodowych projektów Erasmus+ jest możliwość wyjazdów za granicę?
Tak, nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w międzynarodowym programie Erasmus+. W roku 
szkolnym 2021/2022 będziemy realizowali 2 projekty z następującymi krajami: Anglia, Hiszpania, 
Włochy, Grecja, Turcja, Czechy, Estonia, Bułgaria, Rumunia.

17. Czy uczniowie mogą w szkole skorzystać z pomocy dentysty, pielęgniarki i psychologa?
Tak, w szkole jest pielęgniarka, stomatolog i pedagog szkolny.

18. Jaki mundur obowiązuje w klasie mundurowej w waszej szkole?
Uczniowie kupują we własnym zakresie mundur WZ 2010, beret koloru zielonego oraz trzewiki 
wojskowe czarne, wysokie, wiązane ponad kostkę.

19. Czy uczniowie klas mundurowych codziennie muszą nosić mundur w trakcie zajęć szkolnych?
Uczniowie przychodzą do szkoły w pełnym umundurowaniu w wyznaczony jeden w tygodniu "dzień 
mundurowy”. Mundur noszą w trakcie wszystkich zajęć z wyjątkiem wychowania fizycznego oraz 
technik samoobrony, jeśli takie mają w planie dnia. Ponadto uczniowie mają obowiązek noszenia 
munduru w trakcie uroczystości szkolnych oraz w inne dni wyznaczone przez Dyrektora szkoły.

20. Czy dla uczniów organizowane są obozy kondycyjno - szkoleniowe?
Tak. Szkoła organizuje tradycyjnie w ciągu roku szkolnego jeden lub dwa obozy trwające od 3 do 5 dni.
Obóz taki zazwyczaj odbywa się w Bieszczadach w Ustrzykach Dolnych.

21. Jakie umiejętności uczniowie mogą zdobyć w trakcie obozów?
Na obozach uczniowie realizują praktyczne zadania z zakresu orientacji i poruszania się w terenie, 
poznają podstawowe techniki linowe oraz doskonalą wybrane elementy taktyki z wykorzystaniem 
karabinków do paintballu lub ASG, a także poznają wybrane techniki stosowane w survivalu.

22. Czy w szkole organizowane są wycieczki i wyjścia ingerujące klasę?
Tak, uczniowie biorą udział w różnego rodzaju wyjściach, na lodowisko i na kręgle, a także w 
survivalowych wyjazdach integracyjnych.

23. Z jakiej bazy sportowej mogą korzystać uczniowie?
Baza sportowa obejmuje dwie sale gimnastyczne – pełnowymiarową do halowej piłki nożnej i 
koszykówki oraz pełnowymiarową do siatkówki, a także siłownię szkolną, boisko ze sztuczną 
nawierzchnią, strzelnicę przystosowaną do urządzeń pneumatycznych.

24. Czy będąc uczniem XXVII w Lublinie nauczę się udzielać prawidłowo pierwszej pomocy?
Uczniowie naszego liceum zdobywają dodatkowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy 
wykraczające poza program przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w trakcie zajęć podstawy 
ratownictwa. W programie zajęć znajdują się zagadnienia teoretyczne i praktyczne kursu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy, podstaw medycyny pola walki oraz wybranych działań taktycznych 
straży pożarnej.

25. Czy w szkole są prowadzone zajęcia z technik samoobrony lub sztuk walki?
Tak. Uczniowie mogą zdobyć takie umiejętności w trakcie zajęć techniki samoobrony, gdzie poznają 
podstawowe elementy zapasów oraz systemów "combat". Dzięki temu mogą sobie radzić w sytuacjach 
bezpośredniego zagrożenia.



26. Czy uczniowie mogą w szkole doskonalić umiejętności strzeleckie?
Tak, w szkole działa Koło strzeleckie, w ramach którego uczniowie mają możliwość korzystania ze 
szkolnej strzelnicy przystosowanej do urządzeń pneumatycznych.

27. Czy uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach strzeleckich na obiektach otwartych?
Szkoła w tym zakresie współpracuje z Ligą Obrony Kraju Oddział Lublin. Dzięki temu uczniowie 
naszego liceum mogą uczestniczyć w szkoleniach doskonalących umiejętności strzeleckie w 
profesjonalnych warunkach, a także brać udział w rywalizacji sportowej w różnych konkurencjach 
sportu strzeleckiego.

Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do telefonicznego lub mailowego kontaktu ze szkołą:
tel. 81 527 67 33, 81 527 83 98
poczta@lo27.lublin.eu

mailto:poczta@lo27.lublin.eu

