
 

 

Białystok, 1.01.2023r. 

 

Drodzy Uczniowie! 

Zapraszamy Was od 1 września 2023r. do grona uczniów Autorskiej Szkoły KLANZY - Liceum 

Ogólnokształcącego w Białymstoku 

W Liceum ASK wiemy, że najważniejszymi warunkami nowoczesnej, dobrej edukacji są pozytywne relacje, 

skupienie na wartościach i rozwijanie kompetencji. W tej szkole nauczyciele pomagają uczniom budować relacje 

pozbawione rywalizacji i oparte na wspólnych celach. Oprócz opieki wychowawcy i pedagogów każdy uczeń ma 

tutora, z którym spotyka się 2 razy w miesiącu, aby planować swój osobisty rozwój. Klasy są małe, 16-osobowe. 

Każdy jest znany z imienia i traktowany indywidualnie. Braki w wiadomościach i umiejętnościach szybko 

rozpoznajemy i pomagamy uzupełnić. 

Od 1. klasy uczniowie mają rozszerzoną naukę języka polskiego i języka angielskiego. Języka polskiego po to, 

by rozwijać wszechstronne, humanistyczne spojrzenie na świat, odwoływać się do filozofii i psychologii, 

 a także nauczyć się sprawnie wyrażać swoje myśli w mowie oraz piśmie. Język angielski po to, by swobodnie 

posługiwać się językiem, w którym już teraz wielu czyta książki, ogląda filmy, a w przyszłości może będzie studiować. 

Uczniowie wybierają także dodatkowy język obcy - hiszpański lub rosyjski.  

W Liceum ASK skupiamy się na praktycznym wykorzystaniu zdobywanej wiedzy, dlatego proponujemy 

wszystkim udział w róznorodnych projektach i w wolontariacie. Często wychodzimy na zajęcia do różnych instytucji 

związanych z nauką i kulturą. 

Rozumiemy, że jako 14-15 latkowie czasem jeszcze nie wiecie, jaki wybrać profil i co chcecie robić 

 w przyszłości. Widzicie, że świat się zmienia z dnia na dzień i powstają zupełnie nowe zawody. Dlatego właśnie 

dopiero po 1. klasie uczniowie wybierają dodatkowy przedmiot (lub przedmioty) do zdawania na maturze. 

Proponujemy różne zajęcia pozalekcyjne, np. z: rysunku, grafiki oraz malarstwa, śpiewu i muzyki, fotografii, 

teatru, a także udział w programie rozwijającym kreatywność Destination Imagination.  

Najważniejszymi wartościami są dla nas życie i zdrowie (również psychiczne), dlatego nauka jest wypełniona 

intensywną, twórczą pracą i rozwojem, a po lekcjach zostawimy uczniom czas na inne zajęcia. Wartościami są 

również: rzetelna wiedza I wolność, dlatego w Liceum ASK można pytać i dyskutować, mylić się 

 i zmieniać zdanie. Ważny jest także szacunek do ludzi, pracy, czasu, świata, przyrody, poglądów, dlatego 

wymagamy dużo od siebie i stawiamy wysoko poprzeczkę naszym uczniom. 

Zapraszamy do Liceum ASK szczególnie tych z Was, którzy są humanistami, artystami lub osobami 

zaangażowanymi społecznie. Jeśli zależy Wam na wychodzeniu poza schematy myślenia, macie swoje 

zainteresowania i szukacie przestrzeni do rozwoju - przyjdźcie do Autorskiej Szkoły KLANZY i spędźcie z nami  

4 wspaniałe lata.  

Dyrektor oraz zespół nauczycieli i instruktorów Liceum  ASK 

 


