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ZAPRASZAMY



BAZA  SZKOŁY

 21 sal lekcyjnych dobrze 

wyposażonych w odpowiednie 

pomoce naukowe

 nowoczesna pracownia komputerowa



BAZA  SZKOŁY

 biblioteka z bogatym 

księgozbiorem i 4 stanowiskami 

komputerowymi

wielofunkcyjne boisko sportowe, siłownia, 

duża i mała sala gimnastyczna



BAZA  SZKOŁY

Stołówka czynna  od 8:00 do 16:00

Miejsce służące nie tylko do jedzenia



W liceum pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna

GRONO  PEDAGOGICZNE

W razie potrzeby pomocą służy

pedagog szkolny

Na kłopoty Brzozowski



NARODOWY  PROGRAM 

ROZWOJU  CZYTELNICTWA

 623 nowe książki i audiobooki  BOOKCROSSING

Dla miłośników dobrej książki…



WSPÓŁPRACA  Z  TEATREM 

WITKACEGO

 udział w spektaklach

spotkania z aktorami

ZAKOPIAŃSKIE  PREZENTACJE   ARTYSTYCZNE   „PĘPEK   ŚWIATA”

…teatru



Szkoła partnerska AGH

wykłady i pokazy na AGH

UNIWERSYTET OTWARTY MŁODYCH

pokazy naukowe

w szkole

OZE  BUS

Dla fizyków, chemików….



POKAZ DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH

„MAGIA CHEMII”

pokazy naukowe

w szkole

Andrew Szydło



WSPÓŁPRACA  Z  UJ

 patronat  Młodzieżowej Akademii Matematycznej

Warsztaty –”Praca z uczniem 

uzdolnionym matematycznie"

Dzień Instytutu Matematyki UJ

Matematyczne Czwartki

Dla matematyków 



MŁODZIEŻOWA  AKADEMIA 

MATEMATYCZNA

Cykl comiesięcznych spotkań poświęconych ciekawym               

zagadnieniom matematycznym

Zajęcia odbywają się w soboty

To już czwarty rok

Dla matematyków i nie tylko



Klub Historyczny

im. Armii Krajowej
❑ spotkania z bohaterami wydarzeń historii regionalnej i powszechnej      

oraz profesorami IPN i UJ,

❑ akademie i uroczystości patriotyczne

Nie tylko dla miłośników historii 



 chemia

 fizyka

 matematyka

 informatyka

 zajęcia on-line

 kółka

 wyjazdy

 warsztaty

 język angielski

Dla …



Wyjazdy

❑od 12 lat co roku jedna z klas spędza tydzień nad morzem w ramach 

wymiany z młodzieżą z sopockiego liceum



Wyjazdy

❑Spotkanie w Gdańsku z uczniami z Gymnasium z Neustadt – Wied 

na warsztatach pod tytułem: „Historia moimi oczami”



Wyjazdy

❑ integracyjne wycieczki klasowe – zwiedzanie Polski i zagranicy  



Wyjazdy

❑ kulturalne wyjazdy do Krakowa :



Wyjazdy naukowe na uczelnie

❑ Noc Naukowców w Krakowie

❑ Zajęcia w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

Matematyczne Czwartki

UJ

AGH

WST

I wiele innych… 



Akcje społeczne

❑ Szkolne Koło Caritas

❑ krwiodawstwo 

❑ kampania pt. „Drugie Życie - Transplantacja. Masz dar uzdrawiania”



Akcje społeczne

❑ Szlachetna Paczka

❑ Zakopiański Bieg Niepodległości



Akcje społeczne

❑ Góra Grosza

❑ szkolna akcja „ Balzerki”



Życie Szkoły

❑ akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

❑ akademia z okazji Święta Niepodległości



Życie Szkoły

❑ spektakl Barbary Wachowicz zatytułowany „Łączmy serca”

❑ Jasełka i quiz świąteczny

To kolejny 

spektakl z udziałem 

naszych uczniów



Życie Szkoły

❑ spotkanie z przedstawicielem firmy Kastu

na temat studiowania zagranicą

❑ lawinowe ABC



Życie Szkoły

Szkolna Drużyna Pierwszej Pomocy

Startujemy w zawodach PCK pierwszej pomocy -

powiatowych i wojewódzkich. 

Pomagamy koleżankom i kolegom w sytuacjach, 

kiedy ta pomoc jest potrzebna... 



Współpraca 

ze Stowarzyszeniem Absolwentów

❑ spotkania ze znanymi absolwentami, między innymi:

Dawidem Kubackim i Maciejem Kotem

Szymonem Ziobrowskim dyrektorem TPN-u



WSPÓŁPRACA  SZKOŁY 

ZE ŚRODOWISKIEM  LOKALNYM   

MŁODZIEŻOWA  RADA  MIASTA

TPN

TOPR

i wiele innych…



OBOZY NAUKOWE

❑ Poławiacze pereł

❑ Naukowo-artystyczny obóz zdolnych

dwa tygodnie super wakacji

 koszty pokrywa Starostwo Powiatowe

Jastrzębia Góra

Świeradów Zdrój

Cieszyn

Kraków

 połowę kosztów pokrywa Starostwo Powiatowe

 zajęcia na uczelniach

 spotkania z ciekawymi ludźmi

 wycieczki

 warsztaty kreatywności



KONKURSY

 Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

(ZSO,  ZSHT,  ZSB )

 Międzyszkolne Zawody Matematyczne 

niektóre sami tworzymy



KONKURSY

 Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny

Łowicz KartuzyŚwidnica Zakopane

niektóre tworzymy z innymi



„O Diamentowy Indeks AGH"

chętnie też starujemy w  innych.....

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe 

„Po polsku o historii” 



I mamy wiele sukcesów.....



STYPENDIA

❑

 Regionalny Program Stypendialny

 Stypendium Starosty
 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów

za które dostajemy różne 



I trafiamy do Galerii Sławy 



i wiele innych aktywności sportowych

Udział w zawodach 

organizowanych przez MOSIR

Międzyklasowe 

rozgrywki w siatkówce

Nie tylko nauka



W wolnym czasie realizujemy swoje pasje



Lub po prostu się bawimy...



A na koniec  świetnie zdajemy maturę

ŚREDNIE WYNIKI Z PRZEDMIOTÓW 

OBOWIĄZKOWYCH
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SZKOŁA

OKE licea

POLSKA licea

Matura 2017



I jesteśmy wśród 500 najlepszych liceów w Polsce



Chcesz wiedzieć więcej

zapraszamy


