


Liceum Ogólnokształcące  
w Sędziszowie 

Informator dla kandydatów   
do klas pierwszych na rok 

szkolny 2020/2021 

ul. Kościuszki 7 

28-340 Sędziszów 

tel. (41) 381 16 56 

 

losedziszow.pl 

rekrutacja.losedziszow@gmail.com 



W roku szkolnym 2020/2021  

oferujemy następujące kierunki kształcenia 

Humanistyczno-medialny 

(przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia) 

Przeznaczony dla pasjonatów literatury, historii, dziennikar-

stwa, teatru, kina, dla artystów i fotografów. Dla wszystkich, 

którzy widzą się w roli prawnika, dziennikarza, humanisty w 

zakresie filologii językowych bądź historii, nauk politycznych, 

stosunków międzynarodowych czy w dziedzinach artystycz-

n y c h .  M o ż l i w o ś ć  r e d a g o w a n i a  

i wydawania gazetki szkolnej. Świetne przygotowanie do star-

tu na różnego typu uczelnie wyższe w dziedzinie prawa i hu-

manistyki. 

Ekonomiczno-matematyczny 

(przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, 

język angielski) 

To idealne miejsce dla tych, których pasją jest świat matema-

tyki i ekonomii, interesują się geografią świata i Polski, widzą 

się w roli pracownika związanego z naukami ścisłymi, infor-

matyka, ekonomisty, specjalisty ds. marketingu i zarządzania. 

Dodatkowo można rozwinąć umiejętności językowe. To do-

skonała propozycja dla kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi 

przyszłości biznesowej. 

Biologiczno-medyczny 

(przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski) 
To propozycja dla uczniów interesujących się biologią, otaczają-

cym światem i człowiekiem, miłośników doświadczeń biologicz-

nych i chemicznych, pasjonujących się dziedziną chemii  i medy-

cyny. Dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z naukami biolo-

giczno-chemicznymi i zawodami medycznymi, dla przyszłych 

weterynarzy, psychologów, dietetyków i wielu innych profesji. 

Logistyczno-obronny 

(przedmioty rozszerzone: geografia, WOS, język angielski) 

Ten kierunek to doskonały wybór dla przyszłych logistyków, 

policjantów, żołnierzy, strażaków, pracowników PKP. Szero-

ka oferta zajęć sportowych, ćwiczenia na strzelnicy, spotkania 

z przedstawicielami zawodów mundurowych. To miejsce dla 

tych, którzy chcą kontynuować naukę w zakresie logistyki lub 

szeroko rozumianej obronności i pracy w służbach munduro-

wych. Jest to możliwość zrealizowania własnych pasji i krok 

w stronę ciekawej przyszłości zawodowej.  

Umożliwia rozwijanie zaintere-
sowań 

w dziedzinie szeroko pojętej 

humanistyki i kierunków arty-
stycznych. W przyszłości moż-
na studiować między innymi: 

prawo, filologię polską, filologię 
angielską, filologię romańską, 
dziennikarstwo, europeistykę, 
historię, nauki polityczne, sto-

sunki międzynarodowe, kulturo-
znawstwo, socjologię, filozofię, 
kierunki artystyczne, aktorskie, 

operatorskie i inne. 

Propozycja dla uczniów o zaintere-
sowaniach 

geograficznych i posiadających 

predyspozycje do przedmiotów 
ścisłych. 

W przyszłości można studiować: 
geografię, ekonomię, zarządzanie,  
automatykę i robotykę, edukację 
techniczno- informatyczną, eko-
energetykę, elektronikę, elektro-

technikę, energetykę, informatykę, 
gospodarkę przestrzenną, matema-

tykę, mechatronikę, metalurgię, 
telekomunikację i inne. 

To doskonała propozycja dla przy-
szłych 

lekarzy, weterynarzy, farmaceu-
tów, 

stomatologów, rehabilitantów, 

fizjoterapeutów, dietetyków, 

biotechnologów, analityków me-
dycznych, elektroradiologów, 

biologów, chemików, pielęgniarzy, 
psychologów, położnych, ratowni-

ków medycznych. 

Oferta edukacyjna skierowana do 
miłośników wojskowości i milita-
riów, którzy wiążą swoje plany 
zawodowe ze służbą wojskową, 
pracą w policji, straży pożarnej, 
straży granicznej, straży celnej 
bądź pracą w administracji samo-
rządowej i rządowej na stanowi-
skach związanych z obronnością, 
zarządzaniem kryzysowym i obroną 
cywilną. Przygotowuje uczniów do 
podjęcia studiów na uczelniach 
wojskowych i cywilnych na kierun-
kach: bezpieczeństwo, logistyka. 



Potrafimy wyłonić Cię z tłumu, zapewnić  

bezpieczeństwo, rozwinąć Twoje pasje  

i talenty, co jest  możliwe tylko w niepowta-

rzalnej atmosferze naszej kameralnej szkoły. 

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę edukacyjną: 

 

 świetne przygotowanie do egzaminu maturalnego 
 doskonała lokalizacja, wyżywienie, monitoring  

i bezpieczeństwo 
 znakomicie wyposażone klasy przedmiotowe  

w sprzęt audiowizualny i multimedialny 
 możliwość korzystania z pełnowymiarowej sali 

gimnastycznej, dla chętnych basen i siłownia 
 bogate zbiory biblioteki i czytelni 
 nowoczesne  sale — komputerowa i językowa 
 rozwój własnych zainteresowań i talentów,  udział 

w kołach przedmiotowych i artystycznych,  
uczestnictwo w olimpiadach i konkursach  

 możliwość zdobywania stypendiów i pomocy ma-
terialnej 

 kameralna, pełna życzliwości i tolerancji atmosfe-
ra wśród społeczności szkolnej 

 wykwalifikowana, doświadczona i przyjazna kadra 
nauczycielska 

...i nie tylko 

- fakultety oraz zajęcia   

dodatkowe ze wszystkich 

przedmiotów 

Koła zainteresowań: 

m.in. artystyczne,  

biologiczne, 

chemiczne,  

fotograficzne,  

sportowe 

Konferencje o charakterze  historycznym  i patriotycznym. 

Stypendyści Prezesa Rady   

Ministrów   

Konkursy i olimpiady na szczeblu  

okręgowym i ogólnopolskim 

2017/2018 2016/2017 2018/2019 2019/2020 



Wybory do  

Samorządu 

Uczniowskiego 

Bal Maturalny 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

Wolontariusze 

WOŚP 

Akcje charytatywne i społeczne—  

współpraca z różnymi fundacjami,  
Młodzieżową Radą Miejską oraz  

Urzędem Miejskim  

w Sędziszowie 

Kącik relaksacyjny  

„Złap oddech” 

Kabaret „SuperPaka” 

Redakcja gazetki szkolnej  
Głos Licealisty 

Qźnia talentów 

Dzień chłopaka 
Mikołajki 

Wigilia 

szkolna 

Wycieczki 


