
zakończenie liceum
24 kwietnia 2020

PIERWSZE/HISTORYCZNE/I OD RAZU ONLINE… ;)



115 uczniów ukończyło
clix liceum ogólnokształcące

im. króla jana iii sobieskiego w Warszawie

Gratulacje!!!



11 z wyróżnieniem



Średnią powyżej 
4,75 

oraz wzorowe 
lub bardzo dobre 

zachowanie 
uzyskali:

Martyna z 3c - 5,24
Agnieszka z 3d - 5,11

Anna z 3c - 5,11
Natalia z 3b - 5,06

Aleksandra z 3c - 5,00
Mateusz z 3a - 4,94
Dominik z 3b - 4,94

Maja z 3c - 4,82
Karolina z 3c - 4,76

Iga z 3c - 4,76
Bartosz z 3d - 4,75

Brawo!!!



Niniejszym wręczam wirtualnie:

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO



must have wśród absolwentów
● Za ukończenie szkoły 

z wyróżnieniem

● Za osiągnięcia sportowe 
i godne reprezentowanie liceum 
w rozgrywkach sportowych 
na szczeblu warszawskim

● Za aktywną działalność 
na forum klasy, szkoły, 
wolontariat, pomoc koleżeńską

● Za osobowość, dla tych, których 
znamy, cenimy i lubimy :)



PRZYPINKA ABSOLWENTA
Przypinkę należy nosić 
z dumą, szczególnie 
w przyszłości, kiedy 
będziecie się spotykać 

na kolejnych 
jubileuszach szkoły.

Uwierzcie, 
to już niedługo ;)



Życzenia

Drodzy Abiturienci, Maturzyści, Absolwenci!!!
Trzy lata minęły bardzo szybko…

Życzymy Wam spełnienia marzeń, realizacji planów,  wytrwałości w dążeniu do celu 
i dużo szczęścia.

Niech Wasze dorosłe życie będzie po prostu piękne.
Może niektórzy z Was śpiewają dziś : “To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, 

możemy iść” Elektrycznych Gitar… ale uwierzcie, to dopiero początek :)
Będziemy za Wami tęsknić i z ogromną sympatią wspominać, gdyż mieliśmy wielką przyjemność 

tworzyć razem nowe Liceum… Wasze Liceum… 
Dyrekcja, Wychowawcy, Nauczyciele,

Pracownicy szkoły



Życzenia dla rodziców
Szanowni Państwo!

W dniu ukończenia liceum ogólnokształcącego przez Wasze dorosłe dzieci,
życzymy, abyście nieustannie byli dla nich przyjaciółmi, towarzyszami, powiernikami 

radości i trosk, wsparciem i wzorem. 
Dziękujemy za zaufanie, 

które okazaliście nam trzy lata temu, posyłając Wasze dzieci do Liceum na Solipskiej. 
Dziękujemy za owocną współpracę 

i za to, że mogliśmy na Was liczyć w każdej sytuacji.

Dyrekcja, Wychowawcy, Nauczyciele,
Pracownicy szkoły





do zobaczenia w realu! 


