
Liceum Ogólnokształcące  

Szukasz szkoły, która wesprze Cię w drodze do wymarzonej kariery, otworzy przed 

Tobą nowe możliwości, poszerzy horyzonty? 

Liceum Ogólnokształcące w Zakliczynie jest właśnie dla Ciebie! 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów,  LO proponuje klasy o nowych 

profilach, jak również takie, które zawsze stanowiły o silnej pozycji naszej szkoły - od lat 

w badaniach EWD jesteśmy liderem w powiecie tarnowskim  jako szkoła o wysokich wynikach 

maturalnych i wysokiej efektywności  (http://ewd.edu.pl/) 

Specjalnie dla Ciebie poszerzamy ofertę kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym. 

Jeżeli interesuje Cię taniec, recytacja, aktorstwo, dziennikarstwo, poznawanie tajemnic 

regionu, historia, nowe metody i formy pracy. Jeżeli chcesz sprawdzać się w konkursach 

ogólnopolskich, debatach oksfordzkich, jeżeli lubisz spotykać ciekawych ludzi i uczyć 

się od najlepszych – nasza oferta jest dla Ciebie. 

W roku szkolnym 2018/19 raz pierwszy tworzymy klasę z autorskim programem nauczania.  

Dla osób, które wolą tradycyjny model nauki również przygotowaliśmy ofertę. Dzięki niej 

możesz poszerzyć wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, języka angielskiego.  

Ty zdecydujesz, która z propozycji jest dla Ciebie. 

Klasa autorska umożliwia poszerzenie przedmiotów humanistycznych w oparciu o współpracę 

z doskonałą kadrą nauczycielską, którą tworzą wyspecjalizowani nauczyciele oraz pracownicy 

naukowi renomowanych wyższych uczelni, takich jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet 

Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Pedagogiczny 

w Krakowie. 

Zajęcia będą również odbywać się w systemie bloków tematycznych, spotkań warsztatowych, 

wycieczek, projektów z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form pracy. Projekt klasy 

autorskiej został oparty na działaniach prowadzonych w naszej szkole od wielu lat 

i wzbogacony dzięki współpracy z aktorami, dziennikarzami oraz prawnikami. 

Gdy wybierzesz klasę matematyczno – przyrodniczą będziesz miał możliwość korzystania 

z laboratoriów naukowych Akademii Górniczo Hutniczej, Uniwersytetu Rolniczego, 

Politechniki Krakowskiej.  

U nas masz możliwość przygotować się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na 

poziomie dwujęzycznym. Twoi starsi koledzy już z tego skorzystali. 

Nowością są zajęcia z języka hiszpańskiego, które będzie prowadził native speaker. 

 

http://ewd.edu.pl/


 

 

Gimnazjalisto, przyjdź do Liceum Ogólnokształcącego w Zakliczynie !!! 

ZAPRASZAMY!!! 

 

 


