➔ Nasze liceum jest jedyną szkołą
w powiecie dębickim notowaną
w rankingu szkół olimpijskich
,,Perspektyw” w 2018 roku
Wyniki egzaminów maturalnych naszych
uczniów należą do najwyższych w powiecie
dębickim.
➔ Jesteśmy „szkołą sukcesu”
Uczymy skutecznie, nie marnujemy możliwości
naszych uczniów. Przychodzą do nas dobrzy
uczniowie, a wychodzą jeszcze lepsi.

JOANNA STRYCZEK

INFORMACJE OGÓLNE
„NA PROGU WIEKU ZAKWITŁA, JEJ SŁAWA TRWA DO DZIŚ”.
➔ Od 118. lat nasza szkoła jest kuźnią elit intelektualnych w środowisku, ze względu na duże
doświadczenie w rozwijaniu zdolności i w kształceniu młodzieży nasze liceum cieszy się
zainteresowaniem uczniów i ich rodziców. W szkole pracują nauczyciele o wysokich kwaliﬁkacjach,
posiadający uprawnienia egzaminatorów maturalnych.
➔ Wieloletnie tradycje „Jagiełły” sprawiają, że w gronie absolwentów i wychowanków ma on wielu
zasłużonych i znanych Polaków, jak chociażby Krzysztof Penderecki, Tadeusz Łomnicki, Stanisław Waltoś,
Leszek Starkel, Janusz Mroczka, Anna Augustynowicz, Mirosław Kropielnicki, Mateusz Borek.
➔ W bieżącym roku absolwentka i emerytowana nauczycielka naszej szkoły Pani Halina Niziołek została
Człowiekiem Roku 2017 Obserwatora za napisanie książki ,,Pola zielone, wciąż widzę je…”

TRUFLE
Truﬂe to grupa przyjaciół z poczuciem humoru, którzy lubią teatr, śpiew i taniec. Wspólnie
spędzają czas, realizując twórcze pomysły artystyczne.
Grupa istnieje od 2011 roku i od początku bierze udział w przeglądach teatralnych, zajmując
wysokie miejsca. Ostatnio:
- 2016 – II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych w Dębicy
i wyróżnienie w kategorii monodram,
- 2015- I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym „Zwierciadła”,
- 2015- I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych w Dębicy
i wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szkolnych w Stalowej Woli,
- 2014- I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Teatralnych w Dębicy i nagroda za
osobowość teatralną dla członkini grupy Dominiki Jarosz.

- dwukrotna laureatka
I miejsca w Konkursie
Pieśni i Piosenki Patriotycznej
- laureatka Powiatowego Konkursu
Piosenki Obcojęzycznej
- członek grupy ﬁlmowej
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Władysława Jagiełły
w Dębicy

KLASY HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZE

DLACZEGO „JAGIEŁŁO”?

