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NASZE ATUTY
TWOJA PASJA - NASZA SZKOŁA

Ósmoklasisto! Rozumiemy, że stoisz przed trudnym wyborem.
 Chcemy pomóc Ci w podjęciu decyzji. Przygotowaliśmy dla Ciebie
 najistotniejsze informacje o naszej szkole i jej  ofercie  edukacyjnej.
  Dołącz do nas!

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 
SZKOLNY 2020/2021

PRZYJAZNA 
SZKOŁA

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku jest szkołą o ponad 
stuletniej tradycji. 
Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania oraz stwarzamy możliwości do 
rozwijania talentów, gwarantując dobrą i przyjazną atmosferę do pracy. Skupiamy się także na 
budowaniu wspólnoty szkolnej, relacji międzyludzkich, tradycji i obyczajów szkolnych.
W rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, nasze Liceum po raz kolejny znalazło się 
wśród najlepszych liceów województwa podkarpackiego. 
Uzyskaliśmy również tytuł „Złotej Europejskiej Szkoły Praworządności RP” w rankingu 
COPTIOSH za uzyskanie XXI miejsca w organizowanych w RP społeczno-prawnych olimpiadach 
przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych.

DOŁĄCZ DO NAS!

adres elektronicznej rekrutacji:  
https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:        www.loprzeworsk.pl ;           tel: 16 648 79 69  

MATURA U NAS TO W PRZYSZŁOŚCI WYMARZONE STUDIA I CIEKAWA PRACA

ROZWIJAMY 
PASJE I TALENTY

REALIZUJEMY 
PROJEKTY

EDUKACYJNE

BEZPIECZEŃSTWO

tytuł „Brązowa Szkoła 2020"w rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 

tytuł „Złotej Europejskiej Szkoły Praworządności RP”
 

sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

Stypendium Starosty Przeworskiego dla wyróżniających się uczniów

wysokie wyniki na egzaminie maturalnym

międzynarodowa wymiana młodzieży

realizacja projektów edukacyjnych

aktywny wolontariat, HDK/PCK

bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, rozwijanie pasji i talentów

wycieczki dydaktyczne, integracyjne i turystyczno-krajoznawcze

nowoczesne wyposażenie klasopracowni, biblioteka , ICIM

zajęcia w systemie jednozmianowym, bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera

stołówka szkolna, radiowęzeł, zabawy szkolne, szczęśliwy numerek

rajdy rowerowe, spływy kajakowe, wyjazdy na narty, siłownia

opieka pedagoga szkolnego i pielęgniarki szkolnej

zajęcia dodatkowe dla maturzystów, współpraca  z uczelniami wyższymi

preferujemy aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz zdrowy tryb życia

języki obce do wyboru (j. angielski obowiązkowy), nauczanie w grupach 
                         o różnym  stopniu zaawansowania

 dla najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce

KLASY  I OBOWIĄZKOWE PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

MEDYCZNA 
(BIOLOGICZNO-CHEMICZNA)

PRAWNICZO-MEDIALNA

POLITECHNICZNA 
(MATEMATYCZNO-FIZYCZNA)

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

matematyka
geografia

informatyka lub język angielski

matematyka
fizyka

informatyka lub język angielski

biologia
chemia

 język angielski lub matematyka

 język polski
historia

wiedza o społeczeństwie lub język angielski

język polski
biologia

wiedza o społeczeństwie lub język angielski

MAMY 
NOWOCZESNE 

KLASOPRACOWNIE

OSIĄGAMY 
SUKCESY 

W OLIMPIADACH

AKTYWNY 
WOLONTARIAT

HDK I PCK

STYPENDIA
NAUKOWE

JEŹDZIMY 
NA WYCIECZKI

WSPÓŁPRACUJEMY
 Z UCZELNIAMI 

WYŻSZYMI


	Strona 1

