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Jesteśmy jednym z najlepszych lubelskich liceów. W tym roku proponujemy naukę
w 5 profilach: lekarskim, biznesowym, inżynierskim, prawniczym, medialnym. Każdy
z nich ze specjalistycznym językiem angielskim. Podczas nauki pokazujemy
praktyczną stronę każdego profilu. Drugi język obcy każdy uczeń wybiera
indywidualnie spośród języków: hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego,
włoskiego, rosyjskiego. Profesjonalnie przygotowujemy do egzaminu maturalnego.
Uczniowie Liceum Sobieskiego biorą udział w olimpiadach i konkursach,
zdobywając liczne tytuły laureatów i finalistów. Z powodzeniem studiują na
renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą. Zdobywają ciekawe profesje i
realizują się w interesujących zawodach na całym świecie.

Irena Wojtowicz
Dyrektor LO im. Jana III Sobieskiego w Lublinie 



Szkoła 
i otoczenie

Liceum im. Jana III Sobieskiego to nowoczesny budynek, wyposażony w
nowoczesne pracownie i sale lekcyjne, 2 sale gimnastyczne, bibliotekę, barek 
z możliwością zamawiania obiadów, szatnię z szafkami na ubrania, radiowęzeł
szkolny, wi-fi dostępne dla uczniów oraz 2 boiska sportowe ze sztuczną
nawierzchnią.

Lokalizacja naszego liceum to
spokojne, ciche i bezpieczne
miejsce w dzielnicy
Konstantynów, przy ulicy
Paśnikowskiego 6.

Duża przestrzeń wokół szkoły,
dobry dojazd MPK, po sąsiedzku
Linguaton i Stokrotka.



PROFILE 
W SOBIESKIM

lekarski prawniczybiznesowy inżynierski
 

medialny



profil lekarski
SOBIESKI
Wybór profilu lekarskiego umożliwi Ci w przyszłości studiowanie kierunków
medycznych zarówno na polskich, jak i na zagranicznych uczelniach. 
To najlepszy wybór dla  przyszłych studentów takich kierunków jak: medycyna,
stomatologia, fizjoterapia, farmacja, genetyka, weterynaria,  zootechnika,
kosmetologia, dietetyka, biologia, chemia, nanotechnologia, neuropsychologia,
bioinżynieria czy biotechnologia oraz innych kierunków przyrodniczych.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
- biologia,
- chemia,
- język angielski (w tym Medical English).

Dodatkowo:
- opieka mentora profilu lekarskiego,
- pomoc w wyborze uczelni - kierunku studiów,
- udział w wykładach, pokazach, warsztatach na Akademii Medycznej 
i Uniwersytecie Przyrodniczym,
- spotkania z lekarzami i absolwentami medycyny naszej szkoły,
- zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów z biologii i chemii.



profil biznesowy
SOBIESKI
Wybór profilu biznesowego umożliwi Ci w przyszłości studiowanie kierunków
biznesowych zarówno na polskiej, jak i na zagranicznej uczelni. To najlepszy
wybór dla przyszłych studentów takich kierunków jak: biznes, bankowość,
zarządzanie, ekonomia, marketing, finanse i rachunkowość.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
- matematyka,
- geografia,
- język angielski (w tym Business English).

Dodatkowo:
- opieka mentora profilu biznesowego,
- pomoc w wyborze uczelni - kierunku studiów,
- zajęcia związane z prowadzeniem firmy,
- warsztaty z planowania ścieżki kariery, 
- współpraca z GPW i NBP,
- udział w warsztatach i projektach dotyczących ekonomii,
- symulacje biznesowe,
- finanse w praktyce,



profil inżynierski
SOBIESKI
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia w kraju
i za granicą na kierunkach politechnicznych np.: architekturze, informatyce,
mechanice i mechatronice, automatyce i robotyce, elektronice, energetyce,
telekomunikacji, mikro i nanotechnologii, astronomii, lotnictwie i
kosmonautyce, technologii i nanotechnologii, transporcie i logistyce, inżynierii,
projektowaniu i konstruowaniu, nawigacji, sztucznej inteligencji itp.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
- matematyka,
- fizyka,
- język angielski (w tym Technical English).

Dodatkowo
- opieka mentora profilu inżynierskiego,
- pomoc w wyborze uczelni - kierunku studiów,
- Kurs programowania Python for Engineers,
- zajęcia przygotowujące do Olimpiady z Fizyki oraz Olimpiada o Diamentowy
Indeks AGH z matematyki, fizyki, przedsiębiorczości,
- spotkania z projektantami, naukowcami, studentami kierunków 
technicznych.



profil prawniczy
SOBIESKI
Nauka na tym profilu daje możliwość podjęcia studiów na takich kierunkach
jak:
prawo, administracja, zarządzanie i prawo w biznesie, podatki i doradztwo
podatkowe, konsulting prawny i gospodarczy, obsługa biznesu, kryminalistyka,
kryminologia.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
- historia,
- wiedza o społeczeństwie,
- język angielski (w tym Legal English)

Dodatkowo
- opieka mentora profilu prawniczego,
- pomoc w wyborze uczelni - kierunku studiów,
- wykłady i warsztaty z adwokatami, prokuratorami, sędziami,
- spotkania z absolwentami prawa,
- redagowanie pism i umów,
- udział w rozprawach sądowych,
- przygotowanie do Olimpiady z Historii.



profil medialny
SOBIESKI
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk społecznych i humanistycznych,
którzy planują studia na kierunkach takich jak: dziennikarstwo,
medioznawstwo, produkcja medialna, reżyseria, psychologia, filozofia,
socjologia, doradztwo kariery, doradztwo personalne,  politologia,  historia,
nauki społeczne, archeologia, kreatywność społeczna, komunikacja społeczna,
pedagogika.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
- historia,
- język polski,
- język angielski (w tym Media English)

Dodatkowo
- opieka mentora profilu medialnego,
- pomoc w wyborze uczelni - kierunku studiów,
- wykłady i warsztaty dziennikarskie,
- współpraca z mediami,,
- uczestnictwo w spektaklach teatralnych i filmowych oraz wystawach,
- koło dziennikarskie,
- spotkania z dziennikarzami – pracownikami mediów.



Z ŻYCIA SOBIESKIEGO
w naszej szkole, nauka to nie wszystko!



KLASOWE WYJŚCIA
na lodowisko



SZKOLNE WYCIECZKI
Ateny



INTEGRUJEMY PIERWSZE KLASY
 



ŚWIATOWY DZIEŃ
ŻYCZLIWOŚCI

 



INTEGRACJA KLAS
DRUGICH

 



Cykl spotkań „Ciekawy człowiek w Sobieskim”

Zwiedzanie muzeów i wystaw  w Polsce i za granicą, uczestnictwo w lekcjach muzealnych

Wyjazdy na rajdy i wycieczki, krajowe i zagraniczne

Organizator akcji charytatywnych: Dzień dawcy szpiku, Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Sobieski 
w sieci życzliwości, Dar serca dla hospicjum

Udział w turniejach i zawodach sportowych  miasta Lublin oraz sportowych turniejach szkolnych

Szkolenia narciarskie i snowboardowe w Alpach

Szkolenia na patenty żeglarskie na Morzu Śródziemnomorskim i Mazurach.

Coroczny udział w biegach na orientację - z najwyższymi osiągnięciami.

I  WIELE INNYCH



Znajdźcie 
nas

FACEBOOK
Liceum.im.Sobieskiego

WWW
sobieski.lublin.pl

INSTAGRAM
losobieski



To co, widzimy się 
w Sobieskim?

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


