
DOŁĄCZ  DO  NAS!

WYBIERZ SUKCES – ZDAJ Z NAMI MATURĘ!



TRZYKROTNIE TYTUŁ BRĄZOWEJ SZKOŁY

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 

2019 – TYTUŁ SREBRNEJ SZKOŁY 



100% NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W roku 2018 Liceum Ogólnokształcące 
w Ząbkowicach Śląskich ukończyło 116 uczniów. 
Wszyscy zdali egzamin dojrzałości.

Zdawalność matur w naszym LO wyniosła 100%
– w Polsce 90%.



WYNIKI MATUR 2018 – PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE  

(WYNIKI TYLKO DLA LICEÓW)

przedmiot LO w Ząbkowicach województwo kraj

język polski 59,6% 58,5% 58,0%

matematyka 69,5% 61,7% 61,0%

język angielski 78,9% 79,2% 78,0%

język niemiecki 78,0% 65,0% 69,0%

ZAPEWNIAMY 
DODATKOWE ZAJĘCIA Z PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH.

NASZ CEL – JAK NAJLEPIEJ PRZYGOTOWAĆ DO MATURY



Nasza oferta edukacyjna
2019/2020 



KLASA  BIOLOGICZNO–CHEMICZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

biologia, chemia, matematyka lub fizyka 

Wybierane kierunki studiów: 
medycyna,  ratownictwo medyczne, weterynaria, biotechnologia, dietetyka, 

inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii, fizjoterapia, kosmetologia.

Decyzję o realizacji trzeciego rozszerzenia  podejmuje dyrektor LO,  biorąc pod 
uwagę głosy większości uczniów w klasie oraz możliwości organizacyjne szkoły.

Przedmiot uzupełniający:  historia i społeczeństwo   



KLASA  RATOWNICZO–SPORTOWA

Wybierane kierunki studiów: 
ratownictwo medyczne, rehabilitacja, fizjoterapia, dietetyka, 

medycyna sportowa, terapia zajęciowa, sport i rekreacja.

Przedmioty uzupełniające: 

podstawy ratownictwa 
medycznego, 
zespołowe gry sportowe, 
historia i społeczeństwo

Przedmioty realizowane 
w zakresie rozszerzonym: 

biologia, 
język obcy (wiodący) 



KLASA MATEMATYCZNO–INFORMATYCZNA

Wybierane kierunki studiów: 
automatyka i robotyka, elektronika, informatyka, 

elektrotechnika, budownictwo, inżynieria produkcji.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

matematyka, informatyka, fizyka 
Przedmioty uzupełniające: 

elementy analizy matematycznej, historia i społeczeństwo



KLASA MATEMATYCZNO–JĘZYKOWA

Wybierane kierunki studiów: 
automatyka i robotyka, elektronika, informatyka, elektrotechnika, budownictwo, 

inżynieria produkcji, anglistyka, germanistyka, język obcy w biznesie.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

matematyka, język obcy (wiodący), geografia lub fizyka  

Przedmioty uzupełniające: elementy analizy matematycznej, 
historia i społeczeństwo

Decyzję o realizacji trzeciego rozszerzenia  podejmuje dyrektor LO,  biorąc pod 
uwagę głosy większości uczniów w klasie oraz możliwości organizacyjne szkoły.



KLASA HUMANISTYCZNO–JĘZYKOWA

Wybierane kierunki studiów: 
filologia polska, filologie obce, np. anglistyka, germanistyka, 

historia, dziennikarstwo, socjologia, filozofia.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  

język polski, historia, język obcy (wiodący)
Przedmioty uzupełniające: 

elementy wiedzy o społeczeństwie, przyroda.



KLASA HUMANISTYCZNA

Wybierane kierunki studiów:  
historia, socjologia, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, 

bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, 
filologia polska, komunikacja wizerunkowa.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

język polski, historia, wiedza  o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające: przyroda, elementy filozofii.



STARAMY SIĘ 
UWZGLĘDNIĆ PIERWSZY WYBÓR!

W miarę możliwości i wolnych miejsc –

po pierwszej klasie umożliwiamy zmianę profilu.



OBOWIĄZKOWE DWA JĘZYKI OBCE 

wiodący: drugi: 

Jeśli wiodącym jest niemiecki, 
drugim językiem musi być angielski.

niemiecki angielski

angielski 

niemiecki
lub francuski,
lub rosyjski

lub



KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE

W szkole realizujemy zajęcia 
wyrównawcze i rozwijające 

w ramach 
projektu edukacyjnego 

„SZKOŁA KOMPETENCJI”.



PATRONAT NAUKOWY

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: 
klasa ratowniczo–sportowa
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego:
klasy humanistyczne

Uczestniczymy w zajęciach na Uniwersytecie Wrocławskim, 
Przyrodniczym i Medycznym we Wrocławiu. 
Organizujemy wyjazdy na Politechnikę Wrocławską                                           
i do Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu.

Współpracujemy z:
Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 
Sanepidem w Ząbkowicach Śląskich,                   
Nadleśnictwem w Bardzie.



BIERZEMY UDZIAŁ W OLIMPIADACH:

 LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO
 WIEDZY O MEDIACH 
 MIEDIALNEJ
 HISTORYCZNEJ
 SOLIDARNOŚCI 
 WIEDZY EKOLOGICZNEJ
 JĘZYKA  NIEMIECKIEGO 
 JĘZYKA FRANCUSKIEGO 
 JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM 
 ARTYSTYCZNEJ
 BIOLOGICZNEJ 
 TEOLOGII KATOLICKIEJ

KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE!



BIERZEMY UDZIAŁ W KONKURSACH:
 MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH JĘZYKOWYCH
 OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU REPORTAŻU
 OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

„WYBIERAM WYBORY”
 MIĘDZYPOWIATOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH 

MATEMATYCZNYCH
 POWIATOWYM KONKURSE ORTOGRAFICZNYM
 POWIATOWYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
 POWIATOWYM PIKNIKU RATOWNICZYM
 POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
 ORTOGRAFICZNYM I WIEDZY O WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE w ramach DFN 
 IMMUNOLOGICZNYM POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
 WIEDZY O HIV I AIDS
 POEZJI RELIGIJNEJ
 NOWOROCZNYM POKAZIE TALENTÓW
 EUROSCOLI
 WIEDZY O SZWAJCARII
 POKAŻ NAM JĘZYK
 „TWÓJ BIZNES – TWOJA SZANSA”

KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE!



DLA MATEMATYCZNYCH GŁÓW…

 Matematyczne Sudoku
 Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny Szkół Gimnazjalnych      

i Ponadgimnazjalnych o Puchar Starostów Powiatów Kłodzkiego   
i Ząbkowickiego oraz Burmistrzów Kłodzka i Ząbkowic Śląskich

 Olimpiada Lingwistyki Matematycznej 



Od 19 lat pracownicy naukowi wyższych uczelni  prowadzą w naszym 
Liceum wykłady, pokazy i warsztaty. Przyjeżdżają do nas goście z całego 

Dolnego Śląska. Jesteśmy wiodącą placówką ząbkowickiej edycji DFN.

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI



PROJEKTY EKOLOGICZNE

 Światowy Dzień Zdrowia
 Wyjazdy terenowe do rezerwatów przyrody
 Laboratorium w terenie
 „Bateriada” 
 seminaria



I TAK JUŻ OD 27 LAT…

PARTNERSKA WYMIANA ZE SZKOŁĄ 
W WIESLOCH W NIEMCZECH



Oglądamy spektakle teatralne, filmy, wystawy. 
Bierzemy udział  w lekcjach wrocławskiej Akademii Sztuk 

Teatralnych. Sami organizujemy imprezy…

NIE SAMĄ NAUKĄ UCZEŃ ŻYJE! 



grać, tańczyć, śpiewać lub recytować, 
znajdziemy  dla Ciebie okazję 

do publicznej prezentacji…

JEŚLI LUBISZ… 



możesz z nami osiągać sukcesy sportowe
w piłce nożnej, ręcznej, siatkowej, w koszykówce, 

badmintonie…

JEŚLI LUBISZ SPORT… 



LUBISZ WYCIECZKI? WYBIERZ SIĘ Z NAMI!



możesz skorzystać z pysznej oferty 
naszego szkolnego sklepiku WUNSZ  

lub obiadów w sąsiedniej szkole
znajdującej się w tym samym budynku.



NASI ABSOLWENCI SĄ ZNANI… 

FAIRYTALESHOW, FRANKENSTEIN CHILDREN, 
FEELINGS STATION, AGNIESZKA SEWERYN  



REKRUTACJA 
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH



ZA CO OTRZYMASZ PUNKTY REKRUTACYJNE

profil klasy wybrany przedmiot

biologiczno-chemiczna biologia lub chemia 

matematyczno-informatyczna fizyka lub informatyka

matematyczno-językowa fizyka lub geografia 

ratowniczo-sportowa biologia lub wychowanie fizyczne

humanistyczno-językowa historia lub wiedza o społeczeństwie 

humanistyczna historia lub wiedza o społeczeństwie 

W każdej z proponowanych klas oprócz punktów rekrutacyjnych za wyniki 
egzaminu gimnazjalnego będą przyznawane punkty za oceny 

z języka polskiego, języka obcego, matematyki i wybranego przedmiotu 
(w zależności od profilu klasy), otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły.

W postępowaniu rekrutacyjnym Komisja weźmie pod uwagę ten 
z wybranych przedmiotów, z którego kandydat uzyskał wyższą ocenę roczną.



TERMINY REKRUTACJI 
DO LO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym

Składanie podań od 13 maja 
do 25 czerwca 2019 r.

do 30 lipca 2019 r.

Dołączenie oryginałów lub kopii: świadectwa 
ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku 
egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia 
komisji konkursowych i komisji olimpiad 
przedmiotowych o osiągnięciach kandydata 
oraz innych wymaganych dokumentów

21-25 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie listy przyjętych 
uczniów

16 lipca 2019 r. 21 sierpnia 2019 r.

Złożenie oświadczenia potwierdzającego 
wolę nauki w LO oraz oryginałów 
dokumentów

16-24 lipca 2019 r. 21-29 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy 
uczniów przyjętych do LO

25 lipca 2019 r. 30 sierpnia 2019 r.



ZAPROSZENIE

Gimnazjalistów wraz z Rodzicami  i Opiekunami  
zapraszamy do budynku Liceum 

23 maja 2019 r. w godzinach od 14 do 17. 

W punkcie informacyjnym dostępne będą materiały 
promocyjne, zasady rekrutacji, charakterystyka 

proponowanych profili, oferta zajęć dodatkowych    
i inne, szczegółowe wiadomości o szkole. 

Umożliwimy także zapoznanie się z  wyposażeniem 
sal lekcyjnych, pomieszczeń i obiektów, które służą 

rozwijaniu zainteresowań uczniów.



WIĘCEJ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

www.lozabkowice.pl

zakładka: REKRUTACJA 2019/2020
zasady rekrutacji
opis profili 
opinie uczniów 
podanie

http://www.lozabkowice.pl/

