Dlaczego LO w Zakliczynie jest najlepsze?
1. Wyniki egzaminu maturalnego osiągamy najwyższe w regionie.
Potwierdzają to obiektywne opracowania i rankingi.
A) Informacja o zdawalności, średniej procentowej wyniku. Raporty Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej -http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160429132623442
B) Wyniki egzaminu maturalnego dla poszczególnych przedmiotów w skali stanin. Raport
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-wnowej-formule/wyniki/
C) Informacja o Edukacyjnej Wartości Dodanej. Wskaźniki maturalne trzyletnie,
opracowanie Instytutu Badań Edukacyjnych. http://matura.ewd.edu.pl/
2. Stiftsgymnasium z Sindelfingen oraz Berufs Bildungs Zentrum z Bad Segebergu to
szkoły w Niemczech będące partnerami ZSP - http://zspzakliczyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=361:wymiana2013&catid=1:latest-news

3. Uczniowie są laureatami wielu prestiżowych konkursów np: - Europa In der Schule,
Mój Arsenał - http://zsp-zakliczyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=548:nbb&catid=1:latest-news
4. Zdolnym uczniom umożliwiamy w okresie wakacyjnym naukę języka angielskiego
z lektorem z krajów anglosaskich
5. Partnerem szkoły jest wiele instytucji i uczelni;
a) Jednostka Ratownictwa Chemicznego należąca do Grupy Azoty w Tarnowie
http://jrch.grupaazoty.com/pl/wydarzenia/c/15/59%2C114.html
b) Politechnika Krakowska http://www.zspzakliczyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=765:zz&catid=1:latest-news

c) Uniwersytet Pedagogiczny IBiEO w Krakowie
http://www.zsp-zakliczyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=913:sas&catid=1:latest-news

d) Uniwersytet Jagielloński
e) Uniwersytet Warszawski
f) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
g) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, https://www.youtube.com/watch?v=olbtWHH45Vg
6. Należymy do elitarnego grona szkół posiadających tytuł „Bezpieczna Szkoła –
Bezpieczny uczeń”. http://www.zspzakliczyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287:dyplombezpiecznaszkola&catid=1:latest-news

7. Odwiedzamy najnowocześniejsze centra naukowe w kraju np. Zakład Nanotechnologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego
8. Jesteśmy miejscem wielu ciekawych wydarzeń dydaktycznych np. Szkoły Lusławickiej
- http://www.zsp-zakliczyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=926:eqweqw&catid=1:latestnews, Centrum Nauki Kopernik http://zsp-

zakliczyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=795:ewqeqw&catid=1:latest-news

9. Uczestniczymy w wielu projektach i prestiżowych konkursach: Kultura jako efekt
decyzji Mieszka I sprzed 1050 lat, ważne daty z trójką w tle, Ogólnopolski Konkurs
Krasomówczy im. W. Korfantego.
10. Organizujemy sesje naukowe z udziałem pracowników naukowych wyższych uczelni
11. Umożliwiamy wyjazdy do archiwów IPN, Muzeum AK w Krakowie za symboliczną
„złotówkę”

12. Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa przyznała nam Złoty Medal
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej http://www.zspzakliczyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=328:swietoszkoly2012&catid
=1:latest-news
13. Uczestniczymy w cyklicznych krakowskich imprezach kulturalnych (Noc Muzeów,
Festiwal Nauki, Noc Naukowców) http://www.zspzakliczyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=575:lk&catid=1:latest-news
14. Jesteśmy organizatorem wielu imprez kulturalnych np. Wieczór poezji B. Okudżawy
A przecież mi żal…, powiedz jak mnie kochasz, kobiety w powstaniu..
http://www.rdn.pl/~radiom/rdn/index.php/kultura/6917-okudzawa-akustycznie-i-rockowo
15. Każdy uczeń otrzymuje wejściówkę na koncert w Europejskim Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach (w ramach zajęć wiedzy o kulturze)
16. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi (np. płk Jerzy Pertkiewicz)
17. Jesteśmy miejscem zmagań sportowych o randze krajowej (Grand Prix Małopolski
w Boksie, Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów)
Przy okazji imprez sportowych przez halę ZSP w Zakliczynie przewinęło się wielu medalistów
olimpijskich: Waldemar Baszanowski, Bartłomiej Bonk, Szymon Kołecki, Zygmunt Smalcerz, Adrian
Zieliński, Marek Gołąb. http://www.powiat.okay.pl/index.php/aktualnosci/2737-hala-sportowa-zsp-wzakliczynie-miejscem-zmagan-sportowcow
https://www.youtube.com/watch?v=SZzcG0XOzIU

18. Osiągamy liczne sukcesy sportowe w ramach współzawodnictwa w powiecie:
Rok szkolny 2016/17 np.: I miejsce w powiecie: tenis stołowy, piłka nożna chłopcy,
II miejsce: piłka koszykowa dziewcząt, piłka ręczna dziewcząt, lekkoatletyka chłopcy.
Rok szkolny 2017/18 np.: I miejsce powiat: tenis stołowy, piłka koszykowa chłopcy, piłka
ręczna chłopcy; II miejsce: piłka koszykowa chłopcy,
19. Posiadamy profesjonalnie wyposażoną siłownię, aulę, klasopracownie (20 sal
wyposażonych w zestaw multimedialny komputer +projektor)
20. Organizujemy wyjazdy do kina, teatru, na narty, basen (posiadamy busa szkolnego mercedes Vario oraz Fiata Scudo) http://www.zspzakliczyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=540:bhh&catid=1:latest-news
21. Absolwenci LO studiują na wymarzonych uczelniach - kierunkach najbardziej
cenionych dziś zawodów: inżynierów budownictwa, geodetów, informatyków, chemików,
ekonomistów i matematyków dla sektora finansów i bankowości, prawników, fizjoterapeutów,
lekarzy, filologów języków obcych itp. Osiągają sukcesy, są przedsiębiorcami dającymi
zatrudnienie w branży informatycznej, elektronicznej, realizują swoją życiową drogę jako
samorządowcy.
22. Dzięki współpracy z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju oferujemy szereg zajęć
dodatkowych.
http://www.zspzakliczyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=926:eqweqw&catid=1:latestnews
23. Zapewniamy zawsze miłą atmosferę 

Zapewniamy możliwość wszechstronnego rozwoju

Czekamy na Ciebie 

