
 

         OFERTA EDUKACYJNA  

             NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

                  Liceum   Ogólnokształcące  

                   im. gen. Władysława Andersa  

               w Lesku  

 

Drogi  Ósmoklasisto! 

 

Zastanawiasz się nad wyborem szkoły? Chcesz zdać egzamin maturalny i zdobyć indeks wymarzonej 

uczelni? Chciałbyś rozwijać swoje zainteresowania i talenty? Lubisz sport, kochasz wycieczki, rajdy 

turystyczne i imprezy kulturalne? Zapraszamy do nas !!! 

 

W roku szkolnym 2020 / 2021 będą utworzone klasy o profilu: 

 

 

PROFIL  EKONOMICZNY 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:   MATEMATYKA, GEOGRAFIA/FIZYKA  
                                                                                                            JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI 
                                                                                                 

Kontynuacja nauki na wybranym kierunku studiów, m.in.: 

Ekonomia, Prawo, Turystyka i rekreacja, Geodezja, Geologia, Gospodarka przestrzenna 

Architektura krajobrazu, kierunki politechniczne tj. Informatyka, Budownictwo, Energetyka, 

Telekomunikacja, Architektura, Logistyka 

 

 

PROFIL  MEDYCZNO - PRZYRODNICZY 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:     BIOLOGIA, CHEMIA 
                                                                                                              JĘZYK ANGIELSKI/ JĘZYK NIEMIECKI 
 

Kontynuacja nauki na wybranym kierunku studiów, m.in.: 

Medycyna, Farmacja, Analityka medyczna, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Biotechnologia, 

Ratownictwo medyczne, Psychologia, Weterynaria, Inżynieria środowiska 

 

 

PROFIL  HUMANISTYCZNY 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:   JĘZYK POLSKI, HISTORIA 
                                                                                                            JĘZYK ANGIELSKI/ JĘZYK NIEMIECKI 
                                                                                                    

Kontynuacja nauki na wybranym kierunku studiów, m.in.: 

Dziennikarstwo, Prawo, Socjologia, Politologia, Historia sztuki, Filologia polska, Kulturoznawstwo 

 



NOWOŚĆ !!! 

                                   PROFIL  POŻARNICZY 

                          Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym 

                           do wyboru:  MATEMATYKA, GEOGRAFIA / FIZYKA 

            BIOLOGIA, CHEMIA,  

 JĘZYK POLSKI, HISTORIA 

                                                            JĘZYK ANGIELSKI/ JĘZYK NIEMIECKI 

 

(utworzenie profilu uwarunkowane jest ilością chętnych) 

 Dla osób zainteresowanych problematyką pożarniczą, które swoją przyszłą karierę  

chciałyby związać z pracą w straży pożarnej, służbach mundurowych, w dziedzinie bezpieczeństwa 

wewnętrznego, ochronie osób i mienia - proponujemy atrakcyjny profil  POŻARNICZY. 

 

 Innowacyjny program klasy przygotowaliśmy we współpracy z Komendą Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Lesku. W realizacji programu będziemy współpracować także  

ze szkołami pożarniczymi w Częstochowie i Krakowie. Założeniem programu jest przygotowanie 

merytoryczne i praktyczne uczniów planujących swoją przyszłość zawodową w Państwowej Straży 

Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem 

wewnętrznym, służbach mundurowych czy też w zawodach związanych z ochroną osób i mienia. 

Uczęszczając do klasy o profilu pożarniczym zdobędziesz szereg wiadomości i kompetencji  

z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Zajęcia w klasie o profilu pożarniczym zapewnią:  

 Spotkania z funkcjonariuszami Komendy Państwowej Straży Pożarnej 

 Ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu technicznego 

 Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej 

 Współpraca z Bieszczadzką Grupą GOPR 

 Udział w wybranych przedsięwzięciach organizowanych przez jednostkę straży pożarnej 

 Wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy strażackie 

 Wyjazdy do Szkół Aspiranckich 

 Ćwiczenia terenowe 

 Obozy szkoleniowe z uwzględnieniem ćwiczeń strażackich 

 Współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Sanoku 
 

Z chwilą ukończenia szkoły, absolwent otrzyma certyfikaty potwierdzające szkolenia z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy (uprawnienia państwowe) i kursu ratownictwa wodnego.  

Na świadectwie znajdzie się wpis o specjalistycznych zajęciach obowiązkowych.  

Utworzenie profilu jest uwarunkowane liczbą chętnych kandydatów. Nie zwlekaj z decyzją! 

 

  Możliwe jest utworzenie innych profili  

 w zależności od deklaracji kandydatów. 

  



NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY: 

 zdobycie rzetelnej wiedzy i kompetencji  

 przygotowanie do egzaminu maturalnego  

- nauczyciele są czynnymi egzaminatorami maturalnymi CKE 

- próbne egzaminy maturalne już od drugiej klasy 

  dodatkowe zajęcia poszerzające wiedzę z przedmiotów maturalnych 

 współpracę z uczelniami wyższymi - udział naszych uczniów w warsztatach organizowanych  

przez te uczelnie 

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

 możliwość obserwacji teleskopowych oraz zajęć w naszym profesjonalnym obserwatorium 

astronomicznym 

  indywidualne podejście do ucznia 

 możliwość działania w Szkolnym Kole Wolontariatu 

 przyjazną atmosferę, opartą na wzajemnej życzliwości, szacunku i zaufaniu 

 wysoki poziom bezpieczeństwa 

 lekcje i konsultacje online (z użyciem komunikatorów: Skype, Messenger, Discord) 

 Stypendium naukowe dla najlepszych uczniów !!! 

 

BAZA SZKOŁY: 

 dziennik elektroniczny  

 sale lekcyjne  wyposażone w tablice  interaktywne, rzutniki multimedialne oraz komputery  

z dostępem do Internetu 

 Szkolne Obserwatorium Astronomiczne (kopuła na dachu budynku), wyposażone w profesjonalny 

sprzęt 

 skomputeryzowana biblioteka z dużym księgozbiorem 

 zamykane szafki szkolne dla uczniów 

 monitoring na terenie szkoły 

 strefa wolna od stresu -  kącik kawowy na korytarzu, wyposażony w automat z gorącymi  

i zimnymi napojami oraz przekąskami 

 możliwość zakwaterowania w Bursie Szkolnej w Lesku (www.zpolesko.pl) 

 

 

 

 

 

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

Polecamy filmową wizytówkę naszej szkoły wykonaną przez naszych uczniów:  

                                                                        https://www.facebook.com/liceumlesko/videos/226925771917475/ 

     Kontakt:    Liceum Ogólnokształcące   im. gen. Władysława Andersa 

  ul. Piłsudskiego 5   Lesko, 38-600           

 adres e-mail: liceum@lo.lesko.pl  

 tel.  13 469 6518, 13 469 9016 

  adres e-mail: sekretariat@lolesko.home.pl 

                  lo.lesko.pl/rekrutacja 

 

 

http://lo.lesko.pl/
https://www.facebook.com/liceumlesko/videos/226925771917475/

