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Współpraca naszej szkoły z 
uniwersytetami 

 
Nasze liceum współpracuje obecnie z 

Akademią górniczo Hutniczą, 

Uniwersytetem Jagiellońskim oraz 

Uniwersytetem Rolniczym. Takie 

współdziałanie ma na celu zachęcenie 

uczniów do podjęcia studiów po 

ukończeniu liceum, oraz pokazanie potencjału uczelni. Z 

AGH(Wydział Geologii i Geofizyki, Wydział Elektrochemii, Wydział 

Matematyki) współpracuje klasa o rozszerzeniu matematyczno-

fizyczno - informatycznym. Uczestniczą oni w różnorakich wykładach 

rozwijając swoją wiedzę i umiejętności. Realizowany jest także „Rok 

zerowy”, którego celem jest lepsze przygotowanie kandydatów do 

studiów technicznych, a przez to zwiększenie efektywności 

studiowania na pierwszych latach. Współpracę z Uniwersytetem 

Rolniczym(Wydział Hodowli Zwierząt) podjęła klasa z rozszerzeniem 

biologiczno-chemicznym. Odbywa się także Olimpiada o Diamentowy 

Indeks, w której rywalizują najlepsi uczniowie. Absolwenci naszej 

szkoły głownie wybierają powyższe uczelnie ale także Uniwersytet 

Ekonomiczny, Akademię Pedagogiczną czy Akademię Wychowania 

Fizycznego. 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w 
naszej szkole 

 
Obecnie w naszej szkole prowadzi się wiele 

zajęć pozalekcyjnych, które cieszą  

się dużym zainteresowaniem i są prowadzone 

na bardzo wysokim poziomie. Ich realizacja 

oczywiście odbywa się w czasie 

pozalekcyjnym, ale to nie powinno przesłaniać 

w żaden sposób ich atrakcyjności. W liceum 

nasi nauczyciele naprawdę się starają, aby uczniowie byli zadowoleni z 

dostępnych dodatkowych środków kształcenia. W Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie realizowane są tzw. 

„Granty Powiatowe” współfinansowane przez powiat. Pierwszym  z 

nich są zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego(SKS), które odbywają się 

na nowo wybudowanej Sali gimnastycznej. Uczęszczają na nie 

zarówno chłopcy i dziewczęta. Pozwalają one rozwijać swoje 

zainteresowania i pasje sportowe, uczą pracy w zespole. Dają one 

bardzo wysokie wyniki na zawodach międzyszkolnych, z których 

możemy być naprawdę bardzo zadowoleni. Kolejnym „grantem” są 

zajęcia fitness, które odbywają się w szkolnej 

siłowni. Dzięki świetnie prosperującej i dobrze 

wyposażonej sali zajęcia te cieszą się ogromną 

popularnością wśród dziewcząt. Ostatnim 

projektem typu „grant” są zajęcia koła filmowego 

czyli bardzo dawny DKF(Dyskusyjny Klub 

Filmowy). Na tych spotkaniach odbywa się 

projekcja filmów często takich ,na które młodzi ludzie wcale nie 

zwracają uwagi, ale jednak pokazują one że warto. Jeżeli uczniowie 

mają także ochotę, po seansie możliwa jest także dyskusja dotycząca 

filmu. 



Kolejnym typem projektów realizowanych w naszej szkole są tzw. 

„Granty Unii Europejskiej”. Pierwszym z nich jest projekt „Daj sobie 

szansę”. Na zajęciach tego typu nauczyciele pracują wraz  z  

uczniami, którzy pragną podnieść swój zakres wiedzy takich 

przedmiotów jak: matematyka, j.angielski,  j. polski czy też podstawy 

przedsiębiorczości. Głównie przygotowują one do egzaminu 

maturalnego. Prowadzone są również zajęcia w ramach programu 

„Feniks”. Przeznaczone są one dla osób, które szczególnie interesują 

się fizyką. Realizowany jest on wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. 

Uczniowie dzięki tej współpracy często mogą być świadkami na tej 

uczelni konkretnie na wydziale matematyczno-fizycznym wielu 

ciekawych wykładów czy pokazów doświadczalnych. Kolejną 

inicjatywą jest projekt „Diament” realizowany przy współpracy 

Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu oraz Małopolskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zajęcia te skierowane są do 

uzdolnionej młodzieży wiemy bowiem, że wspieranie najzdolniejszych 

dzieci jest inwestowaniem w przyszłość. Ostatnim programem, który 

jest w naszej szkole są zajęcia realizowane przez Powiatowy Ośrodek 

Wspierania Uczniów Szkolnych. Na zajęciach tego typu rozwijane są 

bardziej umiejętności z takich przedmiotów jak: informatyka, j. 

angielski, odbywają się one co 2 tygodnie w sobotę.  

Oprócz tego w ciągu całego roku szkolnego realizowane są 

regularnie zajęcia ze wszystkich przedmiotów w ramach  tzw.19-stej 

godziny nauczyciela, w trakcie tych zajęć uczniowie mogą rozwijać 

swoje zainteresowania i podnosić swoje umiejętności . Jak widać w 

naszej szkole realizowane jest mnóstwo bardzo ciekawych projektów i 

każdy powinien w nich znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.  Zależy 

to jednak od dobrej woli uczniów, bo uczący starają się jak tylko mogą, 

by uatrakcyjniać zajęcia oraz wychodzą naprzeciw naszym potrzebom. 

Niestety często młodzi ludzie wydaja horrendalne sumy na korepetycje, 

a wcale jest to niepotrzebne. 

 

 

Klasa sportowa 

 

W naszej szkole otwierają się nowe możliwości dla 

sportowców. Bardzo dobre zaplecze sportowe daje 

możliwość otwarcia od września klasy sportowej. 

Przedmioty rozszerzone realizowane w ramach tej klasy to: język 

angielski, geografia, biologia, wychowanie fizyczne. Drugi język do 

wyboru niemiecki lub francuski. Będzie to klasa o profilu 

ogólnosportowym - gry zespołowe (siatkówka, koszykówka) oraz 

pływanie. Kandydaci do tej klasy muszą dodatkowo zaliczyć próbę 

sprawności fizycznej, posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie 

lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia. 

Klasa sportowa umożliwia uprawianie sportu na wysokim poziomie. 

Jest przeznaczona dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na 

akademiach wychowania fizycznego, na kierunkach 

przyrodniczych, psychologii i rehabilitacji lub chcą 

uczestniczyć w procedurach rekrutacyjnych do służb 

mundurowych. Klasa umożliwia przygotowanie się do 

zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii 

oraz z nauczanych języków obcych, wyniki matury z tych przedmiotów 

są uwzględniane przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji m.in. na 

akademie wychowania fizycznego oraz na kierunki przyrodnicze np. 

ochronę środowiska, turystykę i rekreację, biologię. Klasa ta 

więc daje bardzo wiele możliwości nie tylko rozwoju 

ogólnosprawnościowego ale również  wysoki poziom nauki, 

który umożliwi realizację dalszej kariery sportowej 

 

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY  

oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco 

można śledzić wydarzenia, które maja miejsce w naszej szkole 

http://www.zso.pl.pl/news.php 


