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My w międzynarodowych

projektach edukacyjnych
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Nasze

konkursy o zasięgu
wojewódzkim

Podkarpacki Konkurs
Wiedzy o Kulturze 

Antycznej

Podkarpacki Konkurs
Piosenki i Wiersza
Obcojęzycznego

Podkarpackie Spotkania 
Teatralne - „Zwierciadła”

2021/2022

Wolontariat na rzecz 
Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci

ü Projekt „Razem dla Edukacji” (Wilno)

ü Projekt Green Path, Erasmus+ (Hiszpania, Grecja)

ü EuroScola i Szkoła Ambasador PE (Bruksela, Strasburg)

Wyjazdy

zagraniczne i krajowe

ü Warsztaty dziennikarskie

      (Hiszpania, Włochy, Francja)

ü Wycieczki zagraniczne -Berlin,

       Poczdam, Wiedeń, Budapeszt

ü Spływy kajakowe

ü Rajdy turystyczne

ü Rajdy rowerowe

ü Wyjazdy na narty

ü Warsztaty historyczno-geograficzne

       (Grecja, Włochy, Francja)



Dlaczego

nas wybierzesz

ü  Świetna lokalizacja w centrum miasta

 Wysoka zdawalność na maturze

 Wielu naszych uczniów jest

      laureatami i finalistami konkursów
      wojewódzkich i ogólnopolskich

 Jesteśmy organizatorami największych

      konkursów na Podkarpaciu

 Wolontariat, duża liczba zajęć

      pozalekcyjnych

Wyjazdy krajowe i zagraniczne

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Klasy pod patronatem PRz i URz

 Zespół muzyczny, kabaret ...

 Języki obce do wyboru: angielski,

      niemiecki, francuski, hiszpański,rosyjski 

Oferta klas 6 Liceum Ogólnokształcącego

Wspieramy

uczniowskie pasje i zainteresowania

ü 1a  matematyka-informatyka-fizyka

 1b  matematyka-angielski-geografia

1c   biologia-chemia
ratownictwo medyczne**

 1d  polski-historia-angielski

       warsztaty dziennikarskie**

 1e  historia-wos-angielski

        

   matematyka-angielski

rysunek architektoniczny**

 
                ekonomia w praktyce**

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

edukacja prawna**

1f 

1g  angielski-wos-geografia

 1h  historia-biologia-polski

              pedagogika**

       ** - przedmiot dodatkowy

patronat
PRz

patronat
URz

patronat
URz

patronat
URz

ü Koło mechatroniczne üEkonomiczne koło naukowe

üSzkolne koło turystyczne üZespół Muzyczny „Exodus”

üDziewczęca Orkiestra Dęta üWolontariat

üWarsztaty dziennikarskie üDyskusyjny Klub Książki 

Przedmioty punktowane:
j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy

j. polski, matematyka, biologia, chemia

j. polski, matematyka, historia, j. obcy

j. polski, matematyka, historia, j. obcy

 
j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy

 
j. polski, matematyka, geografia, j. obcy
 
j. polski, matematyka, biologia, historia
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