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Gdzie się znajduje?

Czym można dojechać? 
MPK: 

31,32,26,39,42,44,161

Ignacego Rzeckiego 10 

20-637 Lublin

Szkoła ta znajduje się 
w przyjaznej dzielnicy 

Lublina



O patronach
 Maria Kuncewiczowa, z domu 

Szczepańska (1897 – 1989) zaliczana jest 
do grona najwybitniejszych pisarek 

polskich dwudziestego wieku. 
W młodości łączyła zainteresowania 

literackie z muzycznymi, by statecznie 
poświęcić się literaturze. Jest jedną

z czołowych przedstawicielek 
psychologicznego nurtu współczesnej 
prozy polskiej, autorką znakomitych 

szkiców reportersko –
wspomnieniowych, opowiadań 

i publicystyki, a także wielu przekładów. 
Najbardziej znane, to m.in.: 

“Cudzoziemka”, “Dwa księżyce”, 
“Fantomy”, “Tristan 46”, “Listy do 

Jerzego”.

 Przez 63 lata dzieliła swe życie z Jerzym 
Kuncewiczem. Był on człowiekiem 
niezwykłym, obdarzonym licznymi 

talentami. Był myślicielem, politologiem, 
socjologiem, filozofem, prawnikiem, 

literatem, działaczem ludowym. Zostawił 
po sobie wiele dzieł i rozpraw, m.in.: 

“Przebudowa”, “Wyspy pamięci”, 
“Wieczna przemienność”, “Republika 

globu”.





Co oferujemy?

• system jednozmianowy

• bardzo dobra baza 
dydaktyczna:

 pracownie komputerowe

 sala multimedialna

 basen

 sala do aerobiku

 pełnowymiarowa sala 
gimnastyczna

 biblioteka i czytelnia 
szkolna

 dobrze wyposażone 
pracownie przedmiotowe

• pomoc psychologa szkolnego 
i pedagoga

• gabinet stomatologiczny i lekarski

• stołówka szkolna

• monitoring na terenie szkoły

• parking dla uczniów szkoły

• stojaki rowerowe

• szafki dla uczniów liceum

• zajęcia fakultatywne 
przygotowujące uczniów do 
egzaminów maturalnych 

• bezpłatne szafki szkolne 

• sklepik szkolny 



Współpraca z ośrodkami akademickimi 
na mocy umów partnerskich

 Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

 Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej

 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji 
w Lublinie

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie



Wygląd szkoły 
Szkoła jest bardzo duża. Składa się z 2 pięter oraz podziemia. Szkolny korytarz jest szeroki. 

Stoją na nim krzesła, stoliki i kanapy. W szkole znajduje się duża sala gimnastyczna oraz 
pływalnia a za szkołą boisko i bieżnia.







Profile
• KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

drugi język do wyboru: j. niemiecki lub j. rosyjski

Klasa przygotowuje licealistów do podjęcia studiów na kierunkach: medycyna, 
stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo 
medyczne, weterynaria, dietetyka, kosmetologia, biotechnologia, rehabilitacja, 

analityka medyczna, psychologia, ochrona środowiska, chemia budowlana i inne.

 KLASA PRAWNICZA 

przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski

drugi język do wyboru: j. niemiecki lub j. rosyjski

Klasa przygotowuje licealistów do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach 
humanistycznych (polonistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, filozofia) 

oraz prawniczych, socjologicznych, bezpieczeństwa publicznego i kryminologii. 
Umożliwia poznanie pracy i działalności instytucji państwowych, samorządowych, 

pozarządowych, sądowniczych.



• KLASA PRAWNICZA 

przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski 

drugi język do wyboru: j. niemiecki lub j. rosyjski

Przygotowuje do kolejnego etapu kształcenia m.in. na kierunkach studiów: marketing, 
turystyka, geografia, prawo, politologia, handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe, 

polityka społeczna, praca socjalna, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, 
bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia itp.

 KLASA PSYCHOLOGICZNA

przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski

drugi język do wyboru: j. niemiecki lub j. rosyjski

Nasi absolwenci będą mogli podjąć studia na takich kierunkach, jak:
ratownictwo medyczne, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, dietetyka, kosmetologia, 

biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, turystyka, geografia, geologia, geodezja
i kartografia, bezpieczeństwo narodowe, administracja, architektura krajobrazu, 

transport.



• KLASA DZIENNIKARSKA
przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski

drugi język do wyboru: j. niemiecki lub j. rosyjski

Klasa przygotowuje licealistów do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach 
humanistycznych (polonistyka, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, filozofia) 

oraz prawniczych, socjologicznych, bezpieczeństwa publicznego i kryminologii. 
Umożliwia poznanie pracy i działalności instytucji państwowych, samorządowych, 

pozarządowych, sądowniczych.

• KLASA DZIENNIKARSKA
przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski 

drugi język do wyboru: j. niemiecki lub j. rosyjski 

W tej klasie zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci w przyszłości studiować na 
kierunkach, takich jak np.: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, 

resocjalizacja oraz kierunki związane z kulturą fizyczną i zdrowiem. Jeżeli interesujesz 
się tematyką społeczną, chcesz nauczyć się twórczego i krytycznego myślenia, rozwijać 

umiejętności skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami 
i kierowania stresem – wybierz klasę z tymi właśnie rozszerzeniami.





Co się u nas dzieje?

W XIX- nastce jest nie tylko czas na naukę, ale również na rozrywkę. Paleta wydarzeń, 
którą u nas znajdziesz, zapewni Ci wiele miłych oraz godnych zapamiętania chwil. 

Dzięki pomysłowości naszych nauczycieli oraz uczniów, nie będziesz się u nas nudzić. 

Takimi wydarzeniami między innymi są :

 Wycieczki

Wiedzę, można nabyć nie tylko w szkole, ale również w trakcie przeżywania nowych 
przygód. 



 Studniówka 

Wydarzenie, na które czeka każdy maturzysta. 

 Zajęcia sportowe 

Dla tych, którzy chcą rozwinąć swoje zdolności, znajdą się również zajęcia:

- piłki nożnej 

- siatkówki 

- koszykówki 

- pływania 



 Wolontariat 

XIX- nastka to szkoła przepełniona dobrocią, którą się dzieli. 
Organizujemy akcje, dzięki którym pomagamy innym. 

Takimi wydarzeniami są np.: 

- Tłusty czwartek

- Kawiarenka 

- mecze między nauczycielami i uczniami itp..

W naszej szkole działają również kluby: 

- Szkolny Klub Wolontariusza

- Koło Caritas



 Targi edukacyjne 

 Ciekawe lekcje, projekty edukacyjne  

Nauczyć się można na wiele sposobów





To nie wszystko, co może się dziać w Naszej 
Szkole. Czekamy na Ciebie i Twoje pomysły. 

Każdy może coś wnieść.

Zawsze jest czas na zmianę. 



Opinie uczniów 
«Moim zdaniem szkoła im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie to jedna 

z najlepszych opcji do wybrania. Nauczyciele są wyrozumiali, możemy się nauczyć 
wielu ciekawych rzeczy przydatnych również w życiu dorosłym. Mamy możliwość 

spotkać wiele ciekawych osób, które podzielają nasze zainteresowania.
»  Szymon, 3MN

«Szkołę polecam, ponieważ czuję się w niej bardzo dobrze, nauczyciele są wyrozumiali 
i potrafią doradzić w trudnej sytuacji. Sama nauka jest przyjemna i ciekawa. Polecam:)

»Łukasz, 3MN 

«XIX Liceum jest szkołą przyjazną uczniom. Nauczyciele są bardzo pomocni 
i empatyczni. Uczniowie są dla nich ważni. Atmosfera w szkole zachęca do 

uczęszczania do niej. Warto przyjść do XIX LO!
»Ola, 3MN

«Zdecydowałam się pójść do 19 – stki ze względu na bardzo bobry dobór przedmiotów 
rozszerzonych. Była to jedna z lepszych decyzji i tego nie żałuję. Nauczyciele są 

wyrozumiali i da się z nimi dogadać. Wszyscy są mili a atmosfera jest bardzo przyjazna.
»Paulina, 3MN



«XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, to chyba najlepsza szkoła, do jakiej mogłam trafić. 
Atmosfera jest bardzo fajna, poznałam tu wielu wspaniałych przyjaciół. Wszyscy nauczyciele 
są mili i pomocni, nigdy nie spotkałam się z takim zrozumieniem, a byłam w swoim życiu w 

wielu szkołach. Jeżeli ktoś chce się uczyć, to wystarczy uważać na lekcjach, aby opanować cały 
materiał i mieć dobre stopnie. Każdy jest tu inny i to właśnie sprawia, że wszyscy mogą się 

dopasować i znajdą jakieś miejsce dla siebie. Sama w tym roku kończę szkołę średnią, jednak 
młodszym kolegom i koleżankom z czystym sumieniem mogę polecić tę placówkę jako 

miejsce dalszej edukacji.
»Edyta, 3MN

«Dlaczego polecam tę szkołę? Ponieważ nauczyciele są mili, starają się pomóc i zależy im żeby 
uczniowie nauczyli się jak najwięcej, chętnie pomagają we wszystkim. Poziom nauczania w 
szkole w jest wysoki, tak jak i zdawalność matur. Każdy, kto chce się uczyć, jest nagradzany.

»Karolina, 3 LP

« Dlaczego polecasz nasze liceum przyszłym pokoleniom?
Nauczyciele, którzy uczą, są bardzo pomocni, wyrozumiali, wymagający, ale też potrafią 

porozmawiać o wielu ciekawych rzeczach, sprawach. Są mili i uprzejmi, zawsze można prosić 
ich o radę. Na pewno w każdej sytuacji i sprawie uzyskamy pomocną dłoń. Podsumowując, 
może nie długo byliśmy w szkole przez tę kwarantannę, ale czas, który spędziłam w murach 
tej szkoły, był pełen miłych chwil. To co najlepiej wspominam, to jest wyjazd do Zakopanego 
na 3 dni. Było bardzo miło, nadal wspominam wspólne śpiewanie piosenek oraz wiele innych 

chwil, które spędziłam z kolegami i koleżankami  ze szkoły w górach.» Natalka, 3 LP



Dodatkowe informacje 

o szkole 

strona internetowa XIX Liceum Ogólnokształcącego:

 https://xixlo.zso5.lublin.eu/

 facebook szkoły:

 https://web.facebook.com/XIX-LO-im-Marii-i-Jerzego-Kuncewiczów-w-Lublinie

 oficjalny kanał YouTube XIX  Liceum Ogólnokształcącego:
 YouTube.com/xixlolublin

 mobilna strona internetowa: 
 m.xixlo.lublin.plm.xixlo.lublin.pl

https://xixlo.zso5.lublin.eu/
https://web.facebook.com/XIX-LO-im-Marii-i-Jerzego-Kuncewiczów-w-Lublinie
http://www.youtube.com/xixlolublin
http://m.xixlo.lublin.pl/


XIX LO to szkoła wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, 
w której uczniowie potrafią łączyć przyjemne z pożytecznym –

naukę i zabawę.

Jeśli szukacie szkoły, do której będziecie chodzić z przyjemnością

TO JEST MIEJSCE DLA WAS! 


