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Ciągle najlepsza szkoła publiczna w powiatach
żagańskim, żarskim i nowosolskim.
9. miejsce w województwie lubuskim
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Żaganiu - mała szkoła odnosząca wielkie
sukcesy. Z powodzeniem przygotowuje uczniów do dalszej nauki. Spójne działania
nauczycieli, uczniów i rodziców pozwalają uzyskiwać coraz lepsze wyniki maturalne,
zapewniają bezpieczeństwo w szkole i dobrą atmosferę do nauki oraz samorealizacji.
Doświadczone grono pedagogiczne wykorzystuje w pracy nowoczesne formy i metody.
Indywidualnie podchodzi do ucznia, rozwija jego umiejętności i zainteresowania.



Wg ogólnopolskiego Rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej z 2019r.

Kierunki kształcenia:
W klasach profilowanych uczniowie uczą się
przedmiotów, które przygotowują do
studiowania na kierunkach:
- medycznych,
- technicznych,
- matematyczno - przyrodniczych,
- prawniczych,
- humanistycznych.
Szkoła stawia na nowoczesność, nauczyciele
wykorzystują w pracy dziennik elektroniczny i
tablice multimedialne.
Każda klasa wyposażona jest w komputer z
dostępem do Internetu, projektor multimedialny,
telewizor i DVD.
Podczas przerw czas umila muzyka ze szkolnego
radiowęzła.
W Liceum Ogólnokształcącym im. S. Banacha w
Żaganiu można skorzystać:
- z centrum multimedialnego i czytelni,
- z biblioteki,
- z trzech pracowni informatycznych (45
stanowisk),
- z nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska,
- z sali gimnastycznej,
- z siłowni.

Kadra pedagogiczna
Grono Pedagogiczne LO to
doświadczeni, znakomicie
przygotowani nauczyciele, specjaliści
w swoich dziedzinach, ciągle
podnoszący swoje kwalifikacje.
Większość z nich ma uprawnienia do
nauczania dwóch przedmiotów.
Współpracują:
- z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w
Poznaniu (sprawdzanie prac
maturalnych, koordynowanie prac
zespołów egzaminacyjnych),
- z Instytutem Goethego w Berlinie,
- z Instytutem Pamięci Narodowej.
Wszyscy nauczyciele wykorzystują w pracy
technologię informacyjną oraz wiedzę
zdobytą na różnorodnych kursach.
W „Banachu” masz możliwość rozwijania
pasji i zainteresowań!
1. Koła zainteresowań:
- teatralne,
- filmowe,
- recytatorskie,
- dziennikarskie (gazetki „QQRYQ” i „No
Name”),
- PCK,
- turystyczne (klub „Globtroter”),
- kabaret,
- muzyczne,
- językowe,
- Klub UNESCO.

2. Zajęcia sportowe:
- sekcja strzelectwa sportowego,
- sekcja sztuk walki,
- sekcja piłki siatkowej,
- sekcja piłki nożnej.
3. Zajęcia dodatkowe:
- indywidualne wg potrzeb,
- dla maturzystów,
- dla przygotowujących się do olimpiad i
konkursów,
- dla uczniów z problemami edukacyjnymi,
- szeroka oferta wyjazdów edukacyjno –
rekreacyjnych (np. integracyjne klas I, do
teatru, do kina, na targi edukacyjne, dłuższe
wycieczki klasowe),
- cykliczne imprezy w obrębie szkoły:
Otrzęsiny klas I, Tydzień Edukacji Globalnej,
noc filmowa, Piknik Zdrowia, różnorodne
koncerty okolicznościowe (Szlachetnej
Paczki, walentynkowy, świąteczny, z okazji
pierwszego dnia wiosny itp.).

Największe sukcesy uczniów z ostatnich lat
to:
-finalistka etapu centralnego Olimpiady
Historycznej,
- laureatka etapu centralnego XXII Olimpiady
Wiedzy o Żywieniu i Żywności,
- finalista etapu centralnego Ogólnopolskiej
Olimpiady Historii „Dwie dekady Historii”,
-laureat Ogólnopolskiego Konkursu
Chemicznego „Wygraj indeks”,
-uczestnik etapu centralnego Olimpiady
Wiedzy o III RP,
-uczestnicy II etapu Olimpiady o Prawach
Człowieka,
-uczestnicy II etapu Olimpiady „Zdrowy Styl
Życia”,
-II miejsce w ogólnopolskim konkursie na
reportaż o losach Sybiraków.
- uczestnicy Poznańskiego Konkursu
Chemicznego,
- uczestniczki II etapu Olimpiady Wiedzy o
Żywieniu i Żywności,
- II i III miejsce w powiatowym konkursie
„Młody Przedsiębiorca”,
- II i III miejsce w powiatowym konkursie
Wiedzy o HIV – AIDS,
brązowy medal w Lubuskiej Olimpiadzie
Młodzieży w badmintonie,
-finaliści wojewódzkiego etapu Lubuskiej
Olimpiady Młodzieży w tenisie stołowym,
-laureatki w finale piłki ręcznej kobiet
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.
Stypendyści:
 59 osób otrzymuje stypendium
Zarządu Powiatu Żagańskiego,
 stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 3 osoby otrzymują stypendium
„Lubuskie Talenty”.

Dzięki współpracy uczniów, nauczycieli i
rodziców mamy 100% zdawalność matur. Nasze
Liceum zajęło 9. miejsce w woj. lubuskim w
rankingu „Perspektyw” – pierwsze miejsce
wśród szkół publicznych w powiatach
żagańskim i żarskim.

„Banach”
szkoła z siedemdziesięcioletnią tradycją – to zobowiązuje!

