JESTEŚMY SZKOŁĄ O PONAD 100-LETNIEJ TRADYCJI
OFERTA EDUKACYJNA
Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Władysława Jagiełły
w Przeworsku
NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Języki obce z uwzględnieniem stopnia
zaawansowania: j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski.
We wszystkich klasach językiem wiodącym
będzie język angielski.
W tym roku obowiązywać będzie rejestracja
elektroniczna. Szczegółowe zasady rekrutacji
na stronie internetowej szkoły
www.zsoizs1.republika.pl
Od września 2013 r. realizowany będzie
w wybranych klasach Projekt „SPOSÓB NA NAUKĘ”,
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

KLASA PRAWNICZO-MEDIALNA
we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą
Wschodnioeuropejską
w Przemyślu
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
Zajęcia dodatkowe (do wyboru): logika dla humanistów,
edukacja medialna, warsztaty dziennikarskie, warsztaty
teatralne, edukacja prawna.
Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na wszystkich
kierunkach humanistycznych (prawo, dziennikarstwo,
politologia, archeologia, polonistyka, historia, socjologia,
filozofia, historia sztuki, kulturoznawstwo, administracja,
wiedza o teatrze.

K L A S A
P R Z E D S I Ę B I O R C Z A *
realizacja projektu „Sposób na naukę”
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
geografia, język angielski, informatyka.
Zajęcia dodatkowe (do wyboru): edukacja prawna, historia
gospodarcza, obliczenia statystyczne. W ramach projektu
„Sposób na naukę” uczniowie otrzymają nieodpłatnie tablety
oraz materiały szkoleniowe i ćwiczenia. Przewidziana jest
również finansowana przez Organizatora wycieczka
na Giełdę Papierów Wartościowych oraz 10-dniowy letni
obóz naukowy. Dwukrotnie (06. 2014 oraz 02.2015) odbędą się
konkursy wiedzy z przedmiotów kierunkowych z cennymi
nagrodami (min. aparaty fotograficzne). Klasa przygotowuje
do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach
ekonomicznych, politologii, stosunkach międzynarodowych,
turystyce, geografii, zarządzaniu, bankowości i finansach,
rachunkowości.
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KLASA POLITECHNICZNA - UNIWERSYTECKA*
we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim
i realizacja projektu „Sposób na naukę”
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka.
Zajęcia dodatkowe (do wyboru): projektowanie
stron WWW, elementy rysunku technicznego.
W ramach projektu „Sposób na naukę” uczniowie
otrzymają nieodpłatnie tablety oraz materiały
szkoleniowe i ćwiczenia. Przewidziana jest również
finansowana przez Organizatora wycieczka do
Mennicy Polskiej oraz 10-dniowy letni obóz naukowy.
Dwukrotnie (06. 2014 oraz 02.2015) odbędą się
konkursy wiedzy z przedmiotów kierunkowych
z cennymi nagrodami (min. kalkulatory graficzne)
Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na wszystkich
kierunkach politechnicznych, architekturze, informatyce,
mechatronice, matematyce, fizyce, grafice komputerowej,
bankowości i finansach.

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA*
realizacja projektu „Sposób na naukę”
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia.
Zajęcia dodatkowe (do wyboru): edukacja prozdrowotna,
psychofizjologia i psychologia rozwojowa, fizyka dla
medyków.
W ramach projektu „Sposób na naukę” uczniowie otrzymają
nieodpłatnie tablety oraz materiały szkoleniowe i ćwiczenia.
Przewidziana jest również finansowana przez Organizatora
wycieczka do Centrum Nauki Kopernik oraz 10-dniowy
letni obóz naukowy. Dwukrotnie (06. 2014 oraz 02.2015)
odbędą się konkursy wiedzy z przedmiotów kierunkowych
z cennymi nagrodami (m. in. mikroskopy).
Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na wszystkich
kierunkach medycznych, stomatologii, ratownictwie
medycznym, weterynarii, farmacji, pielęgniarstwie,
fizjoterapii, dietetyce, biotechnologii, ochronie środowiska,
zootechnice, leśnictwie i wychowaniu fizycznym.

KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie.
Zajęcia dodatkowe (do wyboru): edukacja prozdrowotna,
psychofizjologia i psychologia rozwojowa, warsztaty

teatralne. W ramach zajęć organizowane będą
warsztaty psychologiczne i warsztaty pedagogiczne.
Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na psychologii
pedagogice, wychowaniu fizycznym, ochronie
środowiska, dietetyce, logopedii, polonistyce,
socjologii, kulturoznawstwie, wydziale aktorskim
i teatralnym.
* Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc
w klasach realizujących projekt „Sposób na naukę”
o przyjęciu do nich, decydować będzie ilość
punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
do szkoły.
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OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
WYSOKA ZDAWALNOŚĆ
EGZAMINU MATURALNEGO - 96%
Od 2003 r. należymy do Podkarpackiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie Rejonu Dębica. Aktywnie
uczestniczymy we wszystkich działaniach pro-zdrowotnych.
Odnosimy znaczące sukcesy w konkursach wiedzy oraz
przeglądach artystycznych
Dzięki efektywnej współpracy nauczycieli, uczniów
i rodziców otrzymaliśmy:
- w 2004 r. tytuł „Szkoła z klasą”,
- w 2005 r. Międzynarodową Odznakę Jakości eTwinning
za projekt internetowej współpracy ze szkołami europejskimi
Ice-breaker.
- w 2008 r. Certyfikat Jakości – „Szkoła Przedsiębiorczości”,
- w 2008 r. Znak Jakości Interkl@sa,
- w roku szkolnym 2008/2009 uczestniczyliśmy w projekcie
„Przyjazna Szkoła”, realizując projekt rozwojowy pt: „Moje
miasto, moje korzenie. Przeworsk zza obiektywu
fotograficznego”.
- w 2010 r. Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” to wyróżnienie otrzymały jedynie nieliczne szkoły w kraju.
- w 2012 r. tytuł „Szkoła z klasą 2.0".

Szanowni Państwo
Drodzy Rodzice
Wkrótce uczniowie szkół gimnazjalnych staną przed niezwykle
ważnym i trudnym wyborem, związanym z kolejnym etapem kształcenia.
Świadomi, jak odpowiedzialna jest to decyzja, pragniemy zachęcić Państwa
do przyjęcia naszej oferty edukacyjnej.
Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły
w Przeworsku ma długą, bogatą tradycję.
Wybór szkoły średniej w dużym stopniu zadecyduje
o przyszłości Państwa dzieci. Pragniemy wspierać starania Rodziców,
by właściwie przygotować młodych ludzi do dorosłego życia.
Pomagamy uczniom nie tylko w zdobywaniu i pogłębianiu
rzetelnej wiedzy, pozwalającej bez trudu zdać egzamin maturalny,
rozwijać zainteresowania, pasje i talenty ale także wskazywać właściwą
hierarchię wartości, uczyć szacunku do drugiego człowieka
i sprawiedliwości.
Wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktyczno -wychowawczej
umożliwia uczniom wszechstronny rozwój kluczowych kompetencji oraz
przygotowuje ich do podejmowania trafnych wyborów życiowych.
Kształceniem na IV etapie edukacyjnym zajmuje się w naszej
szkole wykwalifikowana kadra nauczycieli i wychowawców.
Większość z nich to nauczyciele dyplomowani, posiadający certyfikaty
egzaminatorów egzaminu maturalnego.
Życzymy Państwu satysfakcji z dokonania trafnego
wyboru szkoły, która okaże się najlepsza
dla Waszych dzieci!

Zapraszamy do
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PRZEWORSKU
i do współpracy
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
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„Natura każe nam iść za uzdolnieniami,
jakimi nas obdarzyła”
Odilon Redon
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DROGI MŁODY PRZYJACIELU

DZIAŁALNOŚĆ POZALEKCYJNA
Oprócz solidnego przygotowania do egzaminu
maturalnego, duży nacisk w działalności szkoły
kładziemy na wszechstronny rozwój każdego
ucznia, pogłębianie jego zainteresowań i pasji.
Do stałej tradycji weszły konkursy szkolne i zawody
sportowe. Są to:
-KONKURS MATEMATYCZNY IM. PROF. MARII
BARNAT,
-POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO,
- KONKURS „SZKOLNY MISTRZ ORTOGRAFII”,
- KONKURS POLONISTYCZNY „POŚRÓD WAŻNYCH
ROCZNIC LITERACKICH”,
- KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII
- DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
-KONKURS HISTORYCZNY O PATRONIE SZKOŁY
I JEGO CZASACH,
-KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ,
-ZAWODY SPORTOWE O PUCHAR DYREKTORA
SZKOŁY W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
I CHŁOPCÓW,
-SZKOLNE ZAWODY SPORTOWE W KOSZYKÓWCE,
PIŁCE NOŻNEJ, HALOWEJ, SZACHACH I INNYCH
DYSCYPLINACH.

Z TEGO JESTEŚMY DUMNI:
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wybierz

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
w ZSOiZ w PRZEWORSKU

Serdecznie zapraszamy!
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie
Z myślą o Tobie została przygotowana bogata
oferta edukacyjna, uwzględniająca indywidualne
zainteresowania i oczekiwania młodzieży.
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Z TEGO JESTEŚMY DUMNI
dbamy o wysoki poziom kształcenia, czego efektem jest
liczna grupa absolwentów kontynuujących naukę na
wyższych uczelniach,
- aktywnie współpracujemy z licznymi organizacjami
pozarządowymi,
- posiadamy kadrę z dużym doświadczeniem w zawodzie, w tym
28. nauczycieli mających uprawnienia egzaminatorów
egzaminu maturalnego,
- dbamy o wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole,
- tworzymy przyjazną atmosferę,
- priorytetowo traktujemy rozwijanie wśród młodzieży
poszanowania dla tradycji oraz pielęgnowanie idei patriotyzmu,
- współpracujemy z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz
Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu,
- rozwijamy współpracę ze szkołami europejskimi w ramach
projektów COMENIUS,
- systematycznie wzbogacamy ofertę edukacyjną szkoły,
opracowując oraz wdrażając innowacje pedagogiczne,
prowadząc dodatkowe zajęcia i realizując liczne projekty
edukacyjne,
- zapewniamy dogodne warunki do rozwijania pasji
poznawczych, artystycznych i sportowych,
- rozwijamy wrażliwość społeczną uczniów (Szkolna Grupa
Wolontariuszy, Klub Honorowego Dawcy Krwi, akcje
charytatywne),
- owocnie współpracujemy z rodzicami, środowiskiem lokalnym
oraz mediami,
- osiągamy sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim.
-

Jedną z najważniejszych życiowych decyzji jest
wybór szkoły średniej – pierwszy a zarazem
najtrudniejszy krok na drodze wiodącej ku wymarzonej
przyszłości.
Już dzisiaj możesz urzeczywistnić swoje
pragnienia i rozpocząć realizację ambitnych celów.
Tylko od Ciebie zależy, czy czas spędzony
w murach szkoły ponadgimnazjalnej zapewni
Ci najwyższy z możliwych wynik egzaminu maturalnego
i otworzy szerokie perspektywy dalszego rozwoju
na wybranych kierunkach wyższych uczelni.
Jeżeli chcesz przeżyć pasjonującą przygodę
intelektualną, rozwijać zainteresowania, umiejętności,
pogłębić wiedzę i rzetelnie przygotować się
do pierwszego i najważniejszego egzaminu, jakim jest
matura– wybierz nasze Liceum.
Tutaj spotkasz życzliwych sobie ludzi,
kreatywnych i przyjaznych rówieśników. Poznasz
mądrych i doświadczonych pedagogów, pragnących
odkrywać przed Tobą tajniki wiedzy, a także formować
Twoje wnętrze, uczyć odpowiedzialności za siebie
i innych.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I ZAWODOWYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
W PRZEWORSKU
BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY
Atmosfera sprzyja zdobywaniu wiedzy oraz
rozwijaniu uczniowskich zainteresowań
i uzdolnień. Zajęcia lekcyjne odbywają się
w dobrze wyposażonych klasopracowniach,
dwóch nowoczesnych, klimatyzowanych
pracowniach komputerowych, pracowni
językowej, dużej, klimatyzowanej sali
gimnastycznej, sali gimnastyczno-korekcyjnej
wraz z profesjonalną siłownią. Do dyspozycji
uczniów jest również biblioteczne Informatyczne
Centrum Informacji Multimedialnej. W całym
budynku dostępny jest bezprzewodowy Internet.
Przerwy między lekcjami umila muzyka płynąca
z radiowęzła. W szkole funkcjonuje przytulna
stołówka, serwująca smaczne obiady, oraz
sklepik szkolny.
Szkoła jest w pełni przystosowana dla osób
niepełnosprawnych ruchowo – winda, platforma
schodowa do sali gimnastycznej oraz podjazdy
zewnętrzne i wewnętrzne.

W latach 2008-2010 – Projekt wymiany młodzieży ”HELP”
ze szkołą w mieście Massafra we Włoszech.
W latach 2010-2012 – projekt współpracy ze szkołami w Hiszpanii,
Islandii, Niemczech i we Włoszech 'YOUNG EUROPEANS MAKE
A GREENER EUROPE' o charakterze ekologicznym, połączony
z wyjazdami uczniów do krajów partnerskich.
W latach 2010-2011 - współpraca i wymiana uczniów z Korány
i Frigyes Gimnázium w Nagykálló na Węgrzech.
W latach 2012-2013 - projekt współpracy e-twinning ze szkołą
partnerską Lycee Felix Faure w Beauvais we Francji, połączony
z wymianą młodzieży.
W roku bieżącym rozpoczęliśmy starania o uczestnictwo
w wielostronnym projekcie Comeniusa pod nazwą
„Our European Cultural Heritage” z Holandią, Turcją, Szwecją,
Niemcami, Grecją, Łotwą, Słowacją i Włochami.
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WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI
W EUROPIE
I WYMIANA MŁODZIEŻY

Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły ma bardzo
bogatą tradycję. Jest najstarszą szkołą w mieście, powstałą w 1911
roku. Od tego momentu zajmuje znaczące miejsce w przeworskiej
oświacie. W 1926 roku nadano szkole imię Króla Władysława
Jagiełły. Staraniem absolwentów ukazały się już trzy monografie
poświęcone historii przeworskiej „Jagiellonki”.
W dniach 10-12 czerwca 2011 roku gościliśmy uczestników
VII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum
im. Króla Władysława Jagiełły połączonego z obchodami jubileuszu
100-lecia szkoły. W budynku odsłonięto tablicę pamiątkową
ku pamięci profesorów i absolwentów, którzy w ciągu 100 lat
rozsławiali imię szkoły. Zasadzono także dąb "stulecia".
W swoich działaniach duży nacisk kładziemy na łączenie tradycji
z nowoczesnością, myśląc o przyszłości nie zapominamy
o przeszłości. Do najważniejszych szkolnych tradycji należą
uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły, podczas których Rada
Pedagogiczna przyznaje honorowe tytuły:
- "Wzorowego Ucznia" oraz odznaki „Złota Tarcza ”– dla uczniów
wyróżniających się w nauce i działalności na rzecz społeczności
szkolnej;
- "Przyjaciela Szkoły" - dla osób oraz instytucji życzliwych
i wspomagających naszą szkołę.
Uczniowie osiągający znaczące sukcesy w poszczególnych
dziedzinach naukowych, sporcie lub działalności artystycznej
honorowani są Nagrodą Dyrektora Szkoły, wręczaną podczas
obchodów Święta Patrona Szkoły lub na zakończenie roku
szkolnego.

