KLASY HUMANISTYCZNO - PRZYRODNICZE
Klasa język polski - biologia

przedmioty rozszerzone: język polski, biologia

Klasa język polski – geograﬁa

przedmioty rozszerzone: język polski, geograﬁa
Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród
wymienionych na stronie z zasadami rekrutacji.
Przedmioty uzupełniające:
warsztaty dziennikarskie, elementy prawa, historia
i społeczeństwo, laboratorium przyrodnicze, informatyka
stosowana, edukacja ﬁlmowa.

Doskonały wybór dla uczniów pragnących podjąć dalszą naukę na kierunkach:
psychologia, socjologia, pielęgniarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
europeistyka, ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, komunikacja w praktyce
społecznej, etyka, ﬁlozoﬁa, kulturoznawstwo, etnologia, psychologia zarządzania,
zarządzanie kulturą i mediami.

➔

Nasza szkoła od wielu lat
zaliczała się do 500. najlepszych liceów w Polsce.
W 2017 r. otrzymała tytuł
,,Srebrna Szkoła 2017”.
Możemy śmiało powiedzieć,
że jesteśmy wśród najlepszych liceów w województwie podkarpackim.

➔

Nasi absolwenci podejmują
studia na najlepszych uczelniach w Polsce i za granicą.
Jesteśmy skuteczni w przygotowaniu do rekrutacji
na prestiżowe kierunki
studiów dzięki wysokim
wynikom egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

➔ Do dyspozycji naszych uczniów są: przestronne sale lekcyjne, pracownie (w tym m.in.:

dwie informatyczne, pracownia chemiczna, ﬁzyczna, biologiczna), hala sportowa,
siłownia, biblioteka z czytelnią wyposażoną w komputery z dostępem do internetu
(nasza biblioteka jako pierwsza w powiecie otrzymała fundusze z Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa, za które zakupiła 400 nowości czytelniczych), gabinet medyczny,
w którym codziennie dyżuruje pielęgniarka oraz gabinet pedagoga. Teren wokół
liceum i wewnątrz budynku objęty jest systemem monitoringu.
➔ W naszej szkole panuje niepowtarzalna atmosfera. To nie tylko nauka i praca.
Organizowane są ciekawe wyjazdy naukowe, integracyjne i rekreacyjne, a także
prezentacja talentów np. śpiew, taniec i twórczość własna. Wszystko to sprawia,
że nasza szkoła to miejsce dla każdego, odnajdzie się u nas olimpijczyk i sportowiec,
artysta i uczeń, który chce po prostu dobrze zdać maturę.
➔ Uczestniczymy w programach edukacyjnych: Historia i kultura dwóch narodów, Katyń…
ocalić od zapomnienia, Kamienie Pamięci, Zarządzanie Firmą, Szkolna Internetowa
Gra Giełdowa.
➔ Oferujemy szereg zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koło teatralne -Trupa Twórcza
„Truﬂe”, Jagiełło wolontariat, Związek Strzelecki „Strzelec”, Forum „Jagiełło”, zajęcia
sportowe, kurs tańca, warsztaty fotograﬁczne, kurs rysunku architektonicznego i inne.
➔ Szkole patronują wyższe uczelnie: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Politechnika Warszawska, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

➔ Wykładowcy ww. uczelni prowadzą wykłady dla naszej młodzieży, są uczestnikami sesji

naukowych organizowanych przez szkołę. W ramach współpracy uczniowie naszego
liceum biorą udział w zajęciach i warsztatach na terenie uczelni.

➔ Organizujemy konkursy i imprezy o charakterze cyklicznym: Słodycz pomagania, Dzień

Tańca, Dni Kultury I LO, Śpiewanie patriotyczne, Konkurs Poprawnej Polszczyzny
„Z językiem polskim za pan brat”, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, Konkurs na
opowiadanie fantastyczne „Na srebrnym globie”.

➔ Szkoła uczestniczy w programach stypendialnych: Stypendia dla uczniów uzdolnionych

w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, Solidarni – Fundacja
Świętego Mikołaja, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa”.

INFORMACJE OGÓLNE

O SZKOLE
NIE
MARNUJEMY TALENTÓW

