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Szkoła nieskończonych możliwości 
 

Stoisz przed wyborem nowej szkoły. Co jest dla Ciebie ważne?  
Z pewnością powiesz, że istotna jest dobra 
lokalizacja, ważna bogata sieć komunikacji miejskiej, 
że znaczenie ma przestrzeń szkoły dostosowana 
do wymagań uczniów oraz grono wykwalifikowanych 
nauczycieli. Zapewne zależy Ci, aby uczęszczać 
do szkoły, która oferuje pomoc i zrozumienie 
ze strony nauczycieli. Poszukujesz miejsca, które 
zachęca do rozwijania i realizowania indywidualnych 

pasji, bo szkoła to nie tylko nauka, to także wspaniała atmosfera i możliwość 
udziału w wielu szkolnych wydarzeniach. Właśnie wymieniłeś najważniejsze 
zalety PLO VIII. 

Poznaj nas bliżej 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski 
  

Nic o nas bez nas. Chcesz 
zmieniać nasze miasto? 
Działamy w komisjach 
Młodzieżowej Rady Miasta 
Opola. Współdecydujemy 
o przyszłości młodych opolanek 
i opolan. Z nami możesz też 
kreować szkolną rzeczywistość. 
Więcej dowiesz się 
z Facebooka — Samorząd 
Uczniowski LO8 w Opolu. 
Czekamy na Ciebie! 
 

 

Grupa Ratownicza 
 

Interesuje Cię, jak udzielić 
pierwszej pomocy 

przedmedycznej? Może chcesz 
zostać ratownikiem WOPR-u 

lub GOPR-u, przygotować 
się do kursu Kwalifikowanej 

Pierwszej Pomocy? Nauczymy Cię, 
jak podejść do poszkodowanego 

oraz udzielić mu pierwszej 
pomocy. Zapraszamy, bo nie ma 
nic cenniejszego jak umiejętność 

uratowania czyjegoś życia. 

Światowy Tydzień  
Przedsiębiorczości 

 

To  największe  na  świecie 
wydarzenie promujące 

przedsiębiorczość wśród 
młodych ludzi. Nasza aktywność 
została wyróżniona honorowym 

tytułem "Najaktywniejszej 
Szkoły w programie Otwarta 

firma 2020". 
 



 

  

 

Odyseja Umysłu  
 

Wykaż się nieszablonowym 
i krytycznym myśleniem.  

Weź z nami udział 
w międzynarodowym konkursie, 

który łączy w praktyce wiedzę 
i wyobraźnię, naukę i sztukę. 

Uczennice naszego Liceum 
awansowały do ogólnopolskiego 

finału. Może właśnie z Tobą 
osiągniemy jeszcze więcej. 

 

 

Sport  i rekreacja 
 

Dbasz o zdrowie?  
Lubisz aktywność fizyczną? 
Proponujemy bogatą ofertę 
zajęć i praktyki zdrowia body 
mind, m.in. jogę, pilates 
oraz techniki relaksacji 
i mindfulness.  Korzystaj z nami 
z wielofunkcyjnego boiska 
sportowego, a dodatkowo 
z kręgielni, pływalni, siłowni 
na świeżym powietrzu, 
lodowiska. 
  
 

Robotyka  
 

Chcesz połączyć teorię 
z praktyką, nowoczesne 
technologie nie są Ci obce? 
To zajęcia koła są czymś w sam 
raz dla Ciebie! Działamy 
w ramach Opolskiej Ligii 
Robotów, na zajęciach 
wykorzystujemy inteligentne 
klocki LEGO i komponenty 
oparte na modułach Arduino. 
Wszystko dla pasjonatów 
robotyki i elektroniki! 
 

Teatr  
 

Masz artystyczną duszę? 
Czujesz się swobodnie 

na scenie? Szkolne koło 
teatralne Kalambur to idealne 

miejsce dla Ciebie. Tu będziesz 
miał możliwość doskonalenia 

wymowy, recytacji 
z odpowiednią artykulacją, 

akcentem, tempem, intonacją. 
Rozbudzimy w Tobie  
twórczą aktywność.  

 



 

  
Zwolnieni z Teorii 

  

Chcesz wziąć udział w ciekawym 
projekcie? Poznać wyjątkowych ludzi? 

Może interesuje Cię problematyka 
współczesnego świata? Działaj, 

wpływaj, bądź aktywny razem z nami. 
 

Szkoła Humanitarna 
 

Jako jedna z 15 szkół w Polsce 
bierzemy udział w projekcie 
Polskiej Akcji Humanitarnej. 

Uczymy odpowiedzialności za to, 
jak wygląda świat.  

 

Kadra  
 

Mamy profesjonalną kadrę 
pedagogiczną, która stale podnosi  
swoje kwalifikacje. Wśród  
nauczycieli jest wielu czynnych 
egzaminatorów z kluczowych 
przedmiotów maturalnych. 
 

Znaleźliśmy się na 22 miejscu 
w województwie  
w tegorocznym  
Rankingu  
Najlepszych  
Liceów w Polsce. 
  

Angielska Liga Zadaniowa 
 

Nie trzymaj języka za zębami - 
wykaż się w szkolnym konkursie 
Angielska Liga Zadaniowa! 
To świetny trening przed maturą 
i konkursami, a także okazja 
do rozwijania swoich 
językowych zainteresowań. 
Materiały autentyczne, które 
znajdziesz w każdym zestawie 
konkursowym, pozwolą 
Ci utrzymywać stały kontakt 
z praktycznym językiem 
angielskim. 
 

 

 
Więcej dowiesz się z naszej strony internetowej i Facebook-u, obserwuj 
nas na Instagramie. 
 
 
 
 
 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szk. 2021/22 

 
 

My stawiamy na Ciebie, Ty postaw na nas 



 

 

 

KLASA MEDYCZNA 

 

Przed  Tobą otwierają się szerokie horyzonty, wybierając ten profil będziesz 
mógł kontynuować naukę na uczelniach medycznych i w przyszłości zostać, 
np. lekarzem, ratownikiem medycznym, fizjoterapeutą czy dietetykiem. 

W tej klasie zyskujesz możliwość udziału w wykładach i ćwiczeniach 
na uczelniach wyższych, z którymi szkoła od wielu lat współpracuje. 
W szkolnym laboratorium biologiczno-
chemicznym, nowocześnie wyposażonym, 
nabędziesz praktycznych umiejętności. 
 

Wraz z naszą Grupą Ratowniczą zgłębisz 
tajniki pierwszej pomocy  przedmedycznej. 
Możesz także wziąć udział w inspirujących 
zajęciach z dietetyki. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poczuj chemię do biologii! 

„Liceum nr VIII to wspaniałe miejsce pełne życzliwych nauczycieli, którzy chcą 
dla nas, uczniów, jak najlepiej. Choć nauka na profilu medycznym wymaga, 

nie będę kłamać, dużej samodyscypliny, to satysfakcja jest ogromna. 
Świadomość, że kiedyś dzięki tej wiedzy możemy pomóc drugiemu człowiekowi, 

jest wspaniałą motywacją.” Julka, 1 a 

                                            ROZSZERZENIA 
1. Biologia z elementami dietetyki 
2. Chemia / matematyka 
3. Język angielski / matematyka 



 

 

 

KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 

Ten profil dedykowany jest osobom 
poważnie myślącym o studiach 
w zakresie nauk społecznych. 
Wprowadzimy Cię w fascynujący 
świat ludzkiego umysłu. 

 

Obowiązkowym rozszerzeniem jest język polski, na którym nauczysz się 
twórczego i krytycznego myślenia. Będziesz rozwijać umiejętność skutecznego 
porozumiewania się.  

 
 

Chętnych zapraszamy na zajęcia Koła Psychologicznego, na którym poznasz 
podstawowe teorie dotyczące, m. in. wychowania, uczenia się i nauczania oraz 
kierowania emocjami i radzenia sobie ze stresem. Natomiast nasze koło 
teatralne „Kalambur” pozwoli na ekspresję Twoich emocji. 

 

Poznaj swoje myśli a poznasz samego siebie 

ROZSZERZENIA 
1. Język polski 
2. Biologia / historia 
3. Język angielski / geografia 

„To doskonały wybór, jeżeli 
interesują Cię relacje 

międzyludzkie. Nauczyciele 
prowadzą lekcje z pasją 

i zaangażowaniem, otacza nas 
przyjazna atmosfera.” Monika, 2e 

„U nas prężnie działa radiowęzeł. 
Na przerwach możesz posłuchać 

muzyki, zrelaksować się 
na wygodnych kanapach i wyskoczyć 

do pobliskiej knajpki na pyszny 
lunch.” Natalia, 1 b 



 

 

 
 

KLASA LINGWISTYCZNO-MEDIALNA 
 

 

Marzysz o karierze dziennikarskiej? Angielski jest twoją pasją? Zapraszamy 
do klasy lingwistyczno – medialnej z rozszerzonym językiem angielskim 
pod patronatem Radia Opole. Współpracujemy także z Wydziałem Sztuki 
Uniwersytetu Opolskiego. Ten profil umożliwi Ci również podjęcie studiów 
filologicznych czy prawniczych. 
 

Rozwijaj swoje umiejętności, biorąc 
udział w szkolnym konkursie 
Angielska Liga Zadaniowa. Sprawdź 
swoją wiedzę w Olimpiadzie 
z języka angielskiego. Szlifuj akcent 
podczas warsztatów wymowy. 
Stosuj go w praktyce  podczas  
międzynarodowych kontaktów.  

 
Angażuj się w działalność mediów 
szkolnych. Możesz być redaktorem 
szkolnego pisemka Classroom Buzz, 
prezenterem w radiowęźle Kamyk. 
 

Jeden język ustawia Cię w korytarzu 
życia. Dwa języki otwierają każde 

drzwi po drodze Frank Smith 

„Swoją przyszłość wiążę z językami, 
więc decyzja o wyborze profilu była 

oczywista. Ale przecież Ósemka 
to nie jedyna szkoła w Opolu z takim 

kierunkiem. Zatem, co zaważyło 
o moim ostatecznym wyborze? 

Szkoła oferuje dodatkowe zajęcia 
związane z przedmiotami, a także 

z przedstawicielami różnych 
instytucji. I mimo pandemii 

odbywały się spotkania online 
z przedstawicielami tych placówek. 

Wiem, że mój wybór, to dobra 
decyzja.” Karolina, 1 c 

ROZSZERZENIA 
1. Język angielski 
2. Język polski / WOS 
3. Historia / geografia  



 

KLASA OGÓLNA z rozszerzonym językiem angielskim  
(możliwość rozszerzenia z przedmiotów ścisłych lub humanistycznych) 

 

Jesteś człowiekiem otwartym na wiele 
możliwości? Lubisz język angielski? 
Poszukujesz profilu dla siebie, ale nie jesteś 
zdecydowany na jeden konkretny?  
 

Klasa ogólna daje szansę wysokiego poziomu 
kształcenia, przygotowując w kierunkach 
humanistycznych lub ścisłych. W zależności 
od wyboru ścieżki masz możliwość dalszej 

edukacji na kierunkach humanistycznych, 
np. filologie, prawo, dziennikarstwo lub ścisłych, 
m.in. ekonomia, bankowość, informatyka. 
 

Stawiamy na wysoki poziom znajomości języka 
angielskiego. Dlatego pierwszym obowiązkowym 
rozszerzeniem dla wszystkich jest ten język obcy, 
bez znajomości którego trudno odnaleźć się 
we współczesnym świecie.  
 

Następny krok należy do Ciebie, jako drugie rozszerzenie możesz wybrać język 
polski, jeśli czujesz się bardziej humanistą lub matematykę, jeśli królowa nauk 
jest bliższa Twojemu sercu. Jako trzecie rozszerzenie proponujemy historię, 
geografię lub fizykę. 

 
Tu możesz wszechstronnie się rozwijać, odkrywając siebie 

„Szkoła pozwala na rozwijanie pasji 
oraz poszerzanie własnej wiedzy dzięki 

zapewnieniu uczniom uczestnictwa 
w różnorodnych akcjach 

i inicjatywach” Dominika, 2 e 

„Ósemka proponuje nowatorskie 
podejście do nauki, poszerza 

horyzonty, otwiera ścieżki 
do przyszłej kariery zawodowej. 

Polecam!” Julia, 2 dsp 

ROZSZERZENIA 
1. Język angielski 
2. Matematyka / język polski 
3. Historia /geografia / fizyka 


