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AKTYWNY WOLONTARIAT - DZIAŁAMY NA RZECZ INNYCH

PROJEKT

WYCIECZKI, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
I ZAWODOWYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 

W PRZEWORSKU

Wolontariat to dobrowolna, nieodpłatna praca na rzecz innych. W naszej szkole działa Szkolna Grupa Wolontariuszy oraz 
Szkolne Koło HDK/PCK. Pomagamy potrzebującym, chorym, niepełnosprawnym, propagujemy ideę krwiodawstwa, zdrowego 
stylu życia, uwrażliwiamy na krzywdę innych.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła przystąpła do realizacji projektu „Czas na technologie informacyjno - komunikacyjne 
i eksperyment”. Projekt potrwa do listopada 2018 r. Zajęciami projektowymi w zakresie eksperymentu objęci zostaną również 
uczniowie przyszłych klas pierwszych. W ramach projektu szkoła wzbogaciła się o nowoczesne wyposażenie pracowni 
informatycznych najnowocześniejsze w powiecie, profesjonalnie wyposażone pracownie: chemiczną, biologiczną, fizyczną 
oraz geograficzną. Są one przystosowane w pełni do prowadzenia zajęć laboratoryjnych zarówno lekcyjnych jak 
i pozalekcyjnych.

DOŁĄCZ DO NAS!

Więcej informacji znajdziesz na:

Jesteśmy na FB

tel: 16 648 79 69

Organizujemy wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne, które są doskonałą formą pogłębiania wiedzy z różnych 
dziedzin nauki. Kontynuujemy współpracę z uczelniami wyższymi w regionie.

Nasza szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i pasje, 
uczestnicząc w kółkach przedmiotowych, sekcjach sportowych, zajęciach artystycznych, tanecznych. Preferujemy 

aktywne formy spędzania wolnego czasu. Integracji sprzyjają liczne wycieczki, rajdy rowerowe, spływy 
kajakowe. Uczniowie odwiedzają miejsca atrakcyjne turystycznie, historycznie i krajobrazowo.

TWOJA PASJA - NASZA SZKOŁA

Od września 2017 r. uczestniczymy w 3-letnim projekcie: „Jak przyjazna dla środowiska jest moja szkoła?”. Projekt realizowany 
jest w ramach programu wymiany młodzieży Erasmus+. Wspólnie ze szkołami z Francji, Niemiec, Rumunii i Włoch, dbając 
o środowisko, uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe oraz poszerzają kompetencje kulturowe. W marcu 2018 roku 
nasi licealiści przebywali z wizytą w mieście Focsani w Rumunii.
Od ponad 10 lat szkoła realizuje projekty edukacyjne połączone z wymianą młodzieży z krajów europejskich. 
Współpracowaliśmy ze szkołami we Włoszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Islandii, Holandii i na Węgrzech. W ramach 
warsztatów projektowych uczniowie poznają historię, kulturę i tradycje krajów partnerskich. W lutym 2018 nasza młodzież 
odwiedziła włoską wyspę Sardynię. W kwietniu będziemy gościć uczniów i nauczycieli z Oristano.

NASZE SUKCESY

ZSOiZ PRZEWORSK

LO
im. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

Jesteśmy szkołą, która ma bardzo bogatą tradycję. Wielu naszych absolwentów studiuje na 
prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą. Osiągamy sukcesy w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych (m.in. Olimpiada Wiedzy Historycznej, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, 
Konkurs Krasomówczy, Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej, konkursy recytatorskie, poetyckie, literackie, 

plastyczne). Liczna grupa uczniów corocznie otrzymuje stypendium Starosty Przeworskiego. Uczniowie 
uczestniczą w spotkaniach z wybitnymi absolwentami szkoły oraz gośćmi, którzy dzielą się swoją pasją, wiedzą

         i  umiejętnościami.

Uczniowie z najwyższymi wynikami z gimnazjum 
gimn. min. 80%) otrzymają stypendium naukowe już od 1 semestru!

(śr. ocen 5,0; śr. egz. 

DZIEŃ OTWARTY 25 KWIETNIA

www.loprzeworsk.pl

MAMY PONAD 100 LAT TRADYCJI!



DOŁĄCZ DO NAS!

KLASA POLITECHNICZNA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 1) matematyka, 2) informatyka lub j. angielski, 

3) fizyka lub geografia lub biologia (1 do wyboru). 
Dla uczniów uzdolnionych dodatkowe zajęcia rozszerzające oraz dla zainteresowanych zajęcia z programowania.Proponujemy maksymalną 
ilość godzin z informatyki w cyklu kształcenia, warsztaty i spotkania z pracownikami UR i Politechniki Rzeszowskie oraz zajęcia laboratoryjne 
w ramach projektu „ działu w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych, technicznych i interdyscyplinarnych.

Czas na technologie informacyjno - komunikacyjne i eksperyment”. Przygotowujemy do u

KLASA PRAWNICZO-MEDIALNA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

2) wiedza o społeczeństwie lub j. angielski. 
3) historia lub geografia lub biologia lub fizyka (1 do wyboru).

Przedmiot uzupełniający: edukacja prawna. Warsztaty dziennikarskie (TVP Rzeszów, Radio 
Rzeszów, TVN). Lekcje edukacyjne w sądzie, spotkania z prawnikami. Lekcje z historii 
we współpracy z IPN i Muzeum w Przeworsku. 

: 1) język polski, 

KLASA MEDYCZNA (biologiczno-chemiczna)  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 1) biologia, 2) chemia 

3) przedmiot uzupełniający: j. angielski w medycynie.
Maksymalna ilość godzin z biologii i chemii w tym zwiększona ilość zajęć laboratoryjnych (mikroskopowanie 
i eksperyment). Wyjazdy na zajęcia dydaktyczne na Wydział Biologiczno-Rolniczy UR. Spotkania i warsztaty 
z pracownikami uczelni oraz SANEPID-u. Liczne wycieczki dydaktyczne do placówek ochrony przyrody w regionie. 
Nauka j. angielskiego w medycynie to doskonalenie sprawności językowych oraz poznawanie specjalistycznego 
słownictwa związanego z medycyną.

nowość     KLASA Z INNOWACJĄ SPORTOWĄ Z KOSZYKÓWKI    
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 1) j. angielski lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka, 

2) biologia lub geografia, 
3) przedmiot uzupełniający: zajęcia wychowania fizycznego - koszykówka (dodatkowo w sumie 7 godzin). 

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Idę z koszykówką przez życie”, uczniowie będą mogli uczestniczyć w treningach 
w klubie Junior MOSiR Przeworsk. Wyjazdy obserwacyjne na mecze ligowe koszykówki. Współpraca z Wydziałem Wychowania Fizycznego 
UR.

OFERTA EDUKACYJNA 
Liceum Ogólnokształcącego

 im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku
   ROK SZKOLNY 2018/2019

POLECAMY NOWE PROFILE!

MATURA U NAS - TO W PRZYSZŁOŚCI WYMARZONE STUDIA I CIEKAWA PRACA

DOŁĄCZ DO NAS!

    nowość     KLASA OGÓLNA    
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 1) historia, 2) wiedza o społeczeństwie lub j. angielski, 

3) biologia lub fizyka lub geografia (1 do wyboru).
To klasa dla uczniów, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów edukacyjnych. Możliwość wyboru przedmiotu wiodącego - 
rozszerzonego, stosownie do zainteresowań. W klasie pierwszej warsztaty z doradztwa zawodowego.

KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym  1) język polski, 

2) wiedza o społeczeństwie lub j. angielski, 

Dla chętnych dodatkowe zajęcia laboratoryjne z biologii lub geografii lub 
fizyki. Warsztaty i spotkania z pracownikami  Wydziału Pedagogicznego UR. 
Zajęcia integracyjne i współpraca z przedszkolami miejskimi.

:

3) biologia lub geografia lub historia lub fizyka (1 do wyboru).

  nowość    KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 1)  chemia, 

3)
matematyka, 2)

 biologia lub fizyka lub geografia lub historia (1 do wyboru). 
Dodatkowe zajęcia laboratoryjne z przedmiotów przyrodniczych. Wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych 
wyższych uczelni. Wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze. 

W klasie pierwszej wszyscy uczą się tych samych przedmiotów. 
W drugim semestrze zdecydujesz, jaki profil edukacji będzie dla Ciebie 

odpowiedni i dokonasz wyboru trzeciego przedmiotu, jakiego będziesz uczyć się 
na poziomie rozszerzonym. Wybór rozszerzeń nie wpłynie na konieczność zmiany 

klasy, do której możesz uczęszczać przez trzy lata. Stworzony przez Ciebie 
indywidualny profil edukacyjny zaczniesz realizować od klasy drugiej.

DOŁĄCZ DO NAS!
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