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Zespół Szkół Licealno - Technicznych przedstawia wszechstronną ofertę kształcenia dla
młodzieży o różnych zainteresowaniach.
Jesteśmy szkołą przyjazną i co najważniejsze, bezpieczną. Dołączając do naszej społeczności,
zyskasz możliwość wszechstronnego rozwoju, przeżyjesz wiele pięknych chwil i na pewno spotkasz
przyjaciół na całe życie.
Każdy uczeń może korzystać z doskonale rozbudowanej bazy informatyczno - medialnej pięć
pracowni komputerowych - 62 komputery pracujące w sieci oraz pracownia UTK) ze stałym 7Mb
łączem internetowym, z biblioteki wraz z czytelnią multimedialną
(18 komputerów w sieci).
Dysponujemy pracowniami:
- chemiczną
- fizyczną
- biologiczną
- geograficzną
.
Placówka posiada dobrą bazę sportową: pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z sztuczną
ścianką wspinaczkową, sala do aerobicu, boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, trawiaste
boisko do piłki nożnej.
W szkole działają Koła zainteresowań: Ekologiczne, Miłośników Miasta Poznania, Europejskie,
Filmowe (Dyskusyjny Klub Filmów Historycznych), Strzeleckie, Matematyczno - Informatyczne,
Taneczne, Pro Sinfonika,
Sportowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy oraz nauka i doskonalenie pływania).
W szkole istnieje bufet uczniowski z atrakcyjną ofertą gastronomiczną.
W skład ZSLT wchodzą następujące typy szkół:
- XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
- Technikum Nr 19
- Szkoła Policealna Nr 19 dla Dorosłych
- XIX Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Technikum uzupełniające nr 19

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest częścią Zespołu Szkół
Licealno – Technicznych w Poznaniu – placówki z ponad 60 – letnią tradycją. Szkoła znajduje się w

obfitującej w zieleń dzielnicy miasta. Komunikacja miejska zapewnia uczniom sprawny dojazd
na zajęcia.

XIX LO postrzegane jest powszechnie jako szkoła przyjazna i otwarta na potrzeby uczniów. Pracują tu
kompetentni i rozumiejący problemy młodzieży nauczyciele, stwarzający uczniom możliwość
wszechstronnego rozwoju. Nadrzędnym celem szkoły jest odkrywanie i rozwój uzdolnień uczniów oraz
ich dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego i kontynuacji nauki w szkołach wyższych.
Potwierdzeniem wysokiej jakości pracy szkoły było uzyskanie certyfikatu „Szkoła z klasą”. W rankingu
„Gazety Wyborczej” oceniającym efektywność nauczania w liceach Poznania XIX LO zostało
wyróżnione
jako
szkoła
skutecznie
rozwijająca
wiedzę
i umiejętności
uczniów.

XIX LO proponuje bogatą ofertę kształcenia. Klasy HUMANUS-PRESS dają młodym ludziom m.in.
szansę poznania tajników pracy dziennikarza, odbycia niezwykłej podróży przez kolejne epoki rozwoju
kultury i cywilizacji, natomiast klasa TiR i LINGUA wyposaża w tak potrzebną współcześnie wiedzę
o świecie, człowieku i jego środowisku. W trosce o atrakcyjność kształcenia sprzyjającą
wszechstronnemu rozwojowi osobowości uczniów XIX LO współpracuje z Politechniką Poznańską i
Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych, oferując zajęcia warsztatowe prowadzone przez
pracowników
naukowych
i studentów.

Szkoła umożliwia atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. W ofercie kół zainteresowań znajdą coś dla
siebie miłośnicy sztuki słowa, muzyki, kina, ekologii, sportu… Naukę urozmaicają liczne imprezy, m.in.
Dni
Języków
Obcych,
Dębickie
Dyktando
Ortograficzne,
Listopady
Poetyckie.

Placówka zapewnia doskonałe warunki nauki. Dysponuje nowoczesnymi pracowniami
komputerowymi, bogatym księgozbiorem bibliotecznym, czytelnią wyposażoną w stanowiska
komputerowe z dostępem do Internetu, pełno wymiarową salą gimnastyczną z widownią, boiskami do
koszykówki, piłki ręcznej i nożnej. Dyrekcja XIX LO przywiązuje ogromną wagę do estetyki
pomieszczeń szkolnych i dba o ich systematycznie odnawiane.

