
                          LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
                  im. gen. Władysława Andersa  

        w Lesku 
 
 

 

Drogi Ósmoklasisto!  

Przed Tobą ważne decyzje, mające wpływ na przyszłość. Kończąc szkołę podstawową stoisz przed 

wyborem następnego etapu w życiu. Wśród ogromu opcji i możliwości warto zastanowić się nad szkołą 

średnią, która pozwoli zrealizować plany, marzenia, dostać się na wyższą uczelnię… 

NASZYM UCZNIOM  OFERUJEMY: 
 

 zdobycie rzetelnej wiedzy i kompetencji - nauczyciele są czynnymi egzaminatorami maturalnymi OKE 

 przygotowanie do egzaminu maturalnego - próbne egzaminy maturalne już od drugiej klasy 

 dodatkowe zajęcia poszerzające wiedzę z przedmiotów maturalnych 

 współpraca z uczelniami wyższymi – warsztaty naukowe 

 klasy patronackie w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie: 

     – w klasach humanistycznych dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, hiszpańskiego,  

     a także min. udział w konferencjach i sympozjach naukowych, współpraca z kołami  

     naukowymi uczelni, dostęp do platformy e- WSIiZ 

– w klasach o profilu z rozszerzoną biologią  – dodatkowe zajęcia z zakresu pielęgniarstwa 

 zajęcia w języku angielskim ze studentami z innych krajów w ramach projektu AIESEC 

 Możliwość zdawania Certyfikatu TELC z j. angielskiego; szkoła jest jedynym na naszym terenie 

ośrodkiem egzaminacyjnym TELC ( certyfikatów językowych uznawanych na arenie międzynarodowej  - 

The European Language Certificates). Szkoła ufunduje voucher na egzamin dla najlepszego ucznia 

 

 możliwość obserwacji teleskopowych oraz zajęć w naszym profesjonalnym  

obserwatorium astronomicznym 

 indywidualne podejście do ucznia 

 przyjazną atmosferę, opartą na wzajemnej życzliwości, szacunku i zaufaniu 

 wysoki poziom bezpieczeństwa – szkolny monitoring 

 

 Stypendia naukowe dla najlepszych uczniów !!!  
        

 

 



OFERTA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 
W roku szkolnym 2021 / 2022 będą utworzone klasy o profilu: 

 

   Profil ekonomiczny 

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

- matematyka 

- geografia / fizyka 

- język angielski / niemiecki 

 

   Profil humanistyczny  

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

- historia 
- język polski  

- wiedza o społeczeństwie / język obcy 

 

   Profil medyczno-przyrodniczy 

      Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
- biologia 

- chemia 

- język angielski / niemiecki / matematyka 

 

Możliwe są modyfikacje  w zależności  od deklaracji  

złożonych przez kandydatów ! 

Podejmij jedyną słuszną decyzję i wybierz naszą szkołę !!! 

   
     Kontakt:   Liceum Ogólnokształcące  

                          im. gen. Władysława Andersa w Lesku 
 

           Adres:       ul. Piłsudskiego 5    Lesko, 38-600 

       Nr tel.:     13 469 6518 

       e-mail:     liceum@lo.lesko.pl 
 

                Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.lo.lesko.pl 


