
Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Mogielnicy 

to szkoła dla Ciebie!

Nasza Szkoła – Twoja przyszłość!



JESTEŚMY SZKOŁĄ ŁĄCZĄCĄ 
TRADYCJĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ

Kultywując tradycje naszej szkoły i nie zapominając o naszej historii, śmiało patrzymy 

w przyszłość. Dbamy o to, aby nasza szkoła była otwarta na nowe wyzwania.

Tworzymy przestrzeń nauki w atmosferze zaufania, serdeczności i pomocy, łącząc 

bogatą ofertę edukacyjną z takimi wartościami, jak tolerancja, przyjaźń i mądrość. 

Uczymy wzajemnego szacunku i odwagi 

w poszukiwaniu własnej drogi rozwoju.



DAJEMY MOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEGO 
ROZWOJU TALENTÓW, PASJI I ZAINTERESOWAŃ

Dbamy o to, aby nasza szkoła była otwarta na nowe wyzwania. Cenimy kreatywność i 

gotowość do działania. Angażujemy się w różnorodne społeczne inicjatywy i 

przedsięwzięcia oraz projekty.

Zależy nam na tym, aby naszej w teraźniejszości Każdy odnalazł drogę do swojej 

przyszłości.



OFERTA EDUKACYJNA 

OFERUJEMY NAUKĘ PRZEDMIOTÓW PROFILOWANYCH NA 

WYSOKIM POZIOMIE

• Klasa z rozszerzonym językiem polskim, geografią, językiem angielskim - europejska

• Klasa z rozszerzoną matematyką, geografią, językiem angielskim - biznesowo-ekonomiczna

• Klasa z rozszerzoną biologią, chemią, językiem angielskim - przyrodniczo - medyczna



JĘZYKI OBCE

✓ Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego w zróżnicowanych pod 

względem zaawansowania grupach w różnym wymiarze godzin

✓ W klasie pierwszej jako drugi język obcy będzie obowiązywał do wyboru: 

język niemiecki lub język rosyjski



INDYWIDUALIZACJA

Charakterystyczną cechą naszej szkoły są niewielkie klasy. Zwiększa

to efektywność procesu edukacyjnego i wychowawczego,

umożliwiając lepszy kontakt nauczyciela z uczniem, co przyczynia

się do lepszego i bardziej harmonijnego rozwoju uczniów.



DYSPOZYCYJNOŚĆ NAUCZYCIELI 
I POMOC SPECJALISTÓW

Zaletą naszej szkoły jest dyspozycyjność

nauczycieli oraz możliwość skorzystania

z pomocy szkolnego pedagoga,

psychologa oraz logopedy.



DIAGNOZA UMIEJĘTNOŚCI

Już od pierwszej klasy jednym z naszych celów jest rozpoznanie zdolności i umiejętności 

uczniów. Dbamy o to, by w oparciu o testy poziomujące, każdy uczeń trafił do grupy o 

odpowiednim poziomie umiejętności i mógł się rozwijać stosownie do swoich możliwości i 

zainteresowań. Dotyczy to lekcji języka angielskiego.



RZETELNE PRZYGOTOWANIE 
DO EGZAMINU MATURALNEGO

Pobyt w naszej szkole pomaga każdemu uczniowi

dobrze przygotować się do matury. Dzięki

współpracy z rodzicami, indywidualizacji i

zaangażowaniu nauczycieli cieszymy się wysoką

zdawalnością egzaminu maturalnego.



NOWE TECHNOLOGIE

Wysoki poziom oraz atrakcyjność prowadzonych

lekcji zapewnia nie tylko wykwalifikowana kadra

nauczycielska, ale również wykorzystanie sprzętu

multimedialnego. Dysponujemy salami

zaopatrzonymi w tablice multimedialne, komputery,

projektory, komfortowe pracownie przedmiotowe.

Posiadamy pracownię informatyczna, wyposażoną

w nowy sprzęt komputerowy, szerokopasmowy

Internet, sieć wi-fi.



SZKOŁA W TRYBIE ZDALNYM

✓Wszystkie zajęcia przeprowadzane są za pośrednictwem jednej platformy – Microsoft Teams w czasie

rzeczywistym

✓Nauczyciele są chętni do pomocy uczniom odpowiadając na ich pytania – zadawane bezpośrednio na

lekcji czy na czacie prywatnym; istnieje także możliwość indywidualnych konsultacji



MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI CIEKAWYCH 
PROJEKTÓW

• Kuchnia Polsko-Grecka jako nowatorska forma edukacji

• Pszczoły do sadów

• Tradycyjny sad

• EkoSzkoła

• InstaLing



PROJEKT: KUCHNIA POLSKO-GRECKA 
JAKO NOWATORSKA FORMA EDUKACJI



PROJEKT: PSZCZOŁY DO SADÓW



PROJEKT: TRADYCYJNY SAD



PROJEKT: EKOSZKOŁA



BAZA SPORTOWA I REKREACYJNA

Dysponujemy halą sportową z pełnowymiarowym,

wielofunkcyjnym boiskiem do piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz

koszykowej, kortem do tenisa ziemnego, sprzętem gimnastycznym

i ogólnorozwojowym. Oferujemy przygotowanie i możliwość

udziału w licznych konkursach oraz zawodach sportowych.



JESTEŚMY SZKOŁĄ BEZ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

OTWARTĄ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH



ATRAKCYJNE WYCIECZKI SZKOLNE

✓Wyjazdy integracyjne

✓Wycieczki zagraniczne 

✓Wyjazd do Częstochowy przed maturą

✓Wyjazdy tematyczne dla chętnych – teatr, opera, kino, 

rowery…





MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPÓW ARTYSTYCZNYCH PRZED SZEROKĄ PUBLICZNOŚCIĄ

NA UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH I ŚRODOWISKOWYCH



BIBLIOTEKA I CZYTELNIA

Biblioteka szkolna zaopatrzona jest w bogaty księgozbiór, który jest systematycznie

uzupełniany o nowości literackie. Obok biblioteki usytuowana jest komfortowa czytelnia oraz

świetlica szkolna.



SALA KOREKCYJNO-REHABILITACYJNA

Ciekawym uzupełnieniem pełnowymiarowych i wielofunkcyjnych boisk jest sala korekcyjno-

rehabilitacyjna. Aerobik oraz inne formy zajęć z muzyką z pewnością zainteresują żeńską część 

szkolnych miłośników sportu. 



GABINETEM POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka 

środowiska lub higienistka szkolna w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej – znajdującym się na terenie szkoły.



NOWOCZESNE SZATNIE

Perfekcyjnym wariantem dla przechowywania rzeczy 

osobistych uczniów są szafki skrytkowe.

Są to nowoczesne, kolorowe szafki z zamkiem dla 

każdego ucznia. 

Można w nich przechowywać swoje okrycia 

wierzchnie i obuwie, jak również podręczniki szkolne



DOMOWE OBIADY

W naszej szkole funkcjonuje stołówka szkolna oferująca uczniom

smaczne obiady za przystępną cenę.



ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły

kwestionariusze - wnioski wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń

(kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są

one wydawane).



KONTAKT

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

ul. Nowomiejska 1

05-640 Mogielnica

tel. 46 663 50 16

Tel kom. 728 391 026

Adres strony internetowej: www.zsomogielnica.pl

Adres e-mail: zso.mogielnica@gmail.com

http://www.zsomogielnica.pl/
mailto:zso.mogielnica@gmail.com


SZKOŁA TRADYCJĄ

ROZWIJAJ SWÓJ 
TALENT ZDAJ MATURĘ Z SUKCESEM

POSZERZAJ 
HORYZONTY

CIEKAWE PROJEKTY
EDUKACYJNE

ODDZIAŁY 

INTEGRACYJNE



DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ!


