
Liceum Ogólnokształcące 

Jeżeli szukasz szkoły, która wesprze Cię w drodze do wymarzonej kariery, otworzy 

przed Tobą nowe możliwości, poszerzy horyzonty, to Liceum Ogólnokształcące w Zakliczynie 

jest właśnie dla Ciebie. 

Pragniemy aby nasi uczniowie mogli rozwijać się wszechstronnie i zdobywali 

umiejętności potrzebne nie tylko w dalszej edukacji, ale również w życiu codziennym. Jeżeli 

interesują Cię przedmioty ścisłe, przyrodnicze i j. angielski, ale równocześnie pasjonujesz się 

kulturą, dziennikarstwem, chętnie poznajesz tajemnice regionu, historię, język łaciński, 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 2022/23 otwieramy oddziały, dające możliwość realizowania 

w zakresie rozszerzonym matematyki, geografii, biologii, chemii, informatyki, języka 

polskiego, historii oraz języka angielskiego. Gdy wybierzesz te klasy, będziesz mieć możliwość 

korzystania z laboratoriów naukowych Akademii Górniczo Hutniczej, Uniwersytetu 

Rolniczego, Politechniki Krakowskiej, a niektórych przedmiotów będziesz się uczył wraz ze 

studentami. Takie możliwości daje uczestnictwo w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej. 

 

 

 

 

  

 

Realizacja projektu „ Mój rozwój moja przyszłość II” umożliwi Ci uczestnictwo  

w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz języka angielskiego, zajęciach 

rozwijających zainteresowania z informatyki, geografii, biologii, a  doskonalenie umiejętności 

potrzebnych na rynku pracy zapewnią Ci zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą 

zawodowym oraz koło zainteresowań z przedsiębiorczości i fizyki.  



Pamiętamy, że każdy z nas, bez względu na uzdolnienia i zainteresowania, jest przede 

wszystkim człowiekiem, zatem nie zaniedbujemy kształcenia humanistycznego. Uczniowie 

klas licealnych będą uczyć się pracując z wyspecjalizowanymi nauczycielami 

oraz pracownikami naukowymi renomowanych wyższych uczelni z całej Polski. 

 

 

 

 

  

 

Zajęcia będą również odbywać się w systemie bloków tematycznych, spotkań 

warsztatowych, wycieczek, projektów, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form pracy. 

W najbliższym roku szkolnym planujemy kontynuację ciekawych działań we współpracy 

z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu „Profesjonalny 

polonista. Praktyka i personalizacja” oraz Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci w ramach 

projektu „Szkoła Lusławicka”. Współpracujemy również z aktorami, dziennikarzami oraz 

prawnikami. 

 

 

 

  

 

 

Ty zdecydujesz, która z propozycji jest dla Ciebie. 

 


