
 

 

 

Białystok, 1.01.2023r. 

 

Szanowni Rodzice! 

Zapraszamy Państwa Dziecko do pierwszej w Polsce Autorskiej Szkoły KLANZY  

- Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, które rozpoczęło działalność 1.09.2021 r., 

otwierając dwie klasy pierwsze. W roku szkolnym 2023/2024 prowadzimy nabór do klasy I. 

Wybór szkoły ponadpodstawowej to najlepszy moment na zmianę systemu nauki. Po 

trudnym okresie pracy zdalnej warto zapewnić dziecku warunki sprzyjające odbudowaniu 

relacji, przywróceniu motywacji do nauki, poszukiwaniu i rozwijaniu pasji. 

W Liceum ASK oferujemy szczególne wsparcie psychologiczno - pedagogiczne.  Uczniowie 

mają indywidualnego tutora, uczestniczą w wielu programach profilaktyki uniwersalnej, 

promującej zdrowie psychiczne, uczą się w małych 16-osobowych klasach metodami 

angażującymi do współpracy a nie rywalizacji, a także otrzymują pomoc od pedagogów  

i specjalistów pracujących w innych instytucjach prowadzonych przez PSPiA KLANZA (np. 

Centrum Pomocy Dziecku). Tu każdy jest dobrze znany, dlatego możliwa jest indywidualizacja 

w dostosowaniu form i metod pracy. 

W Liceum ASK każdy uczeń dopiero po 1. klasie wybiera dodatkowy przedmiot (lub 

przedmioty) do zdawania na maturze. Rozumiemy, że młody człowiek wciąż czegoś próbuje 

 i szuka swojej drogi, a 14-15- latkowie mają czasem kłopot z wyborem profilu, bo interesują się 

różnymi (często pozornie odległymi) sprawami i trudno im się zdecydować na narzucony 

zestaw rozszerzeń.   

W Liceum ASK od 1. klasy wszyscy uczniowie mają rozszerzoną naukę języka polskiego 

 i języka angielskiego. Języka polskiego po to, by rozwijać humanistyczne, wszechstronne 

spojrzenie na świat, odwoływać się do filozofii i psychologii, a także sprawnie wyrażać swoje 

myśli w mowie oraz piśmie. Język angielski po to, by swobodnie posługiwać się językiem,  

w którym już teraz czytają książki, oglądają filmy, a w przyszłości może będą studiować.  

W Liceum ASK oferujemy 2 języki obce - hiszpański i rosyjski, a po lekcjach proponujemy 

zajęcia z: rysunku, grafiki oraz malarstwa, śpiewu i muzyki, fotografii, teatru, a także udział  

w programie rozwijającym kreatywność Destination Imagination oraz innych oferowanych 

przez Pracownię Działań Kulturalnych KLANZY. Angażujemy uczniów do wolontariatu oraz 

motywujemy do pracy nad sobą. 

 



 

 

 

 

Stosujemy metody nauki rozwijające odpowiedzialność, samodzielne, krytyczne myślenie 

oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy.  Istotne jest łączenie różnych kompetencji. Uczniowie na 

co dzień pracują w projektach i wolontariacie, ponieważ wiemy, że współczesny rynek pracy 

potrzebuje kreatywnych i elastycznych ludzi, samodzielnie zdobywających informacje 

 i pracujących zespołowo nad realizacją wciąż nowych zadań. 

Uczniowie na bieżąco otrzymują informację zwrotną o tym, co robią dobrze, a co mają 

poprawić oraz co już wiedzą, a czego jeszcze potrzebują się nauczyć. Ocenianie w stopniach 

ograniczamy do minimum.  

Zajęcia odbywają się w przyjaznych wnętrzach oraz w plenerze i w instytucjach, 

 z którymi współpracujemy. Uczniowie są „odkrzesławiani”. 

 

Co jest najważniejsze w Liceum ASK? 

 

Życie, czas i zdrowie (szczególnie psychiczne). Mądrość, wolność i odpowiedzialność. 

Szacunek do ludzi, pracy, czasu, świata, przyrody, poglądów. Prawda, piękno, dobro. 

Zaangażowanie i równowaga. Spójność. Autentyczność. Wymagamy dużo od siebie i również 

młodym ludziom stawiamy wysoko poprzeczkę. 

 

Szkoła niepubliczna wiąże się z wydatkami, jednak jesteśmy przekonani, że opłata 

czesnego może być kwotą zaoszczędzoną na korepetycjach, terapii i zajęciach dodatkowych. 

 Jeśli Państwa dziecko chce dojrzewać i szukać swojej drogi w przyjaznej atmosferze 

 z nauczycielami- pasjonatami, to Liceum ASK jest odpowiednim miejscem. Nauka jest tu 

wypełniona intensywną i twórczą pracą. A po lekcjach zostawimy młodym ludziom czas na 

rozwój innych zainteresowań. 

Jeśli szukają Państwo nowoczesnej, bezpiecznej i twórczej przestrzeni do rozwoju 

Waszego dziecka, zapraszamy do Autorskiej Szkoły KLANZY - Liceum Ogólnokształcącego  

w Białymstoku.   

Tu tworzymy razem nową kulturę świata!  

Dyrektor oraz zespół nauczycieli i instruktorów Liceum ASK 

 

tel. 475 717000, https://www.facebook.com/LiceumASK; https://liceumask.klanza.pl. 

 

https://www.facebook.com/LiceumASK
https://liceumask.klanza.pl/

