
Publiczne Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Branżowa I Stopnia      

w Mogielnicy 

to szkoły 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 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 

oraz gotowość do działania. Angażujemy się w różnorodne społeczne inicjatywy, 

przedsięwzięcia oraz projekty.

Zależy nam na tym, aby w naszej teraźniejszości 

każdy odnalazł drogę do swojej przyszłości.



OFERTA EDUKACYJNA 

OFERUJEMY NAUKĘ PRZEDMIOTÓW PROFILOWANYCH 

NA WYSOKIM POZIOMIE

W przyszłym roku szkolnym oferujemy naukę w czterech klasach profilowanych oraz 

w szkole branżowej I stopnia. 



KLASA INTEGRACYJNA

• Klasa z rozszerzonym językiem polskim, geografią i językiem angielskim.

• Dodatkowo zajęcia rewalidacyjne, integracyjne i relaksacyjno – wyciszające.

• Uczniowie z niepełnosprawnościami realizują ten sam program, co pozostali uczniowie.

• Metody i formy pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

• Wszystkim uczniom zapewniamy opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego oraz pielęgniarki 

szkolnej. Z klasą współpracuje nauczyciel wspomagający.

• Budynek szkoły jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – winda, podjazdy, toalety.

• Każdy uczeń z niepełnosprawnością ma asystenta spośród pracowników obsługi, który wspiera go podczas przerw.

• Nasze liceum nie jest przechowalnią dla uczniów z niepełnosprawnościami, lecz miejscem, w którym zdobywają 

wiedzę i umiejętności!



KLASA TURYSTYCZNO - SPORTOWA

• Klasa z rozszerzonym językiem angielskim, geografią, historią.

• Zajęcia dodatkowe z wybranych dyscyplin sportowych m.in. basen, strzelnica, poligon wojskowy      

i strażacki, geografia turyzmu.

• Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną: rajdy, spływy kajakowe, wycieczki krajoznawczo –

turystyczne.

• Możliwość uzyskania karty pływackiej, kurs ratownika wodnego, przewodnika turystycznego, 

pierwszej pomocy przedmedycznej itp.

• Uczestniczenie w zajęciach zagranicznych w ramach programu ERASMUS.

• To jedyna tego typu propozycja w okolicy!



KLASA  AKADEMICKA

• Klasa z rozszerzoną matematyką, biologią i językiem angielskim.

• Dodatkowo matematyka stosowana na co dzień oraz edukacja ekologiczna i prozdrowotna.

• Biologia prowadzona na najwyższym poziomie przez p. Paulinę Andrykę – Dudek – doktora 

nauk biologicznych.

• Udział w projektach edukacyjnych, sesjach naukowych, wykładach i konferencjach 

organizowanych przez wyższe uczelnie.

• Uczestniczenie w zajęciach zagranicznych w ramach programu ERASMUS.



KLASA POŻARNICZA Z ELEMENTAMI 
RATOWNICTWA

• Klasa z rozszerzonym językiem angielskim i dwoma przedmiotami do wyboru: biologia, 

matematyka, geografia, historia, język polski.

• Dodatkowo wychowanie fizyczne oraz podstawy ochrony pożarniczej i ratownictwa.

• Wycieczki do komend, jednostek i ośrodków szkolenia PSP, obozy szkoleniowe, 

posługiwanie się podstawowym sprzętem gaśniczym.

• Sport pożarniczy: musztra ogólna, strzelanie, ćwiczenia na torach sprawnościowych, basenie.

• Wszechstronne przygotowanie merytoryczne i sprawnościowe, optymalny wybór 

przedmiotów.



JĘZYKI OBCE

✓ Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym       w 

zróżnicowanych pod względem zaawansowania grupach  i w różnym wymiarze godzin.

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

język rosyjski, język francuski, język niemiecki. Języki nauczane od podstaw lub jako        

kontynuacja języka nauczanego w szkole podstawowej.



SZKOŁA BRANŻOWA

• Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na rynku 

pracy. 

• Szkoła stwarza szansę zdobywania umiejętności w różnych zawodach usługowych.

• Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa 

o pracę podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem traktowanym jako młodociany pracownik.

• Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę teoretyczną z 

przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez naszą szkołę oraz różne Ośrodki 

Dokształcania Zawodowego. 

• Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy 

oraz nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.



KLASA WIELOZAWODOWA
Możliwość wyboru praktycznej nauki zawodu 
dla  przyszłych Elektryków i/lub Elektromechaników, 
a także Logistyków w zakładach Döhler.



W TRAKCIE NAUKI

• w I i II klasie uczniowie mają 3 razy w tygodniu zajęcia w szkole i 2 dni praktyki zawodowej,

• w III klasie uczniowie mają 2 razy w tygodniu zajęcia w szkole i 3 dni praktyki zawodowej.

• Uczeń podpisuje z pracodawcą umowę o pracę, a w trakcie nauki zawodu otrzymuje 

wynagrodzenie.

• Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent 

uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie 

zasadnicze branżowe.    

• Jeśli chcesz zdobyć atrakcyjny zawód, mieć pewną pracę, usamodzielnić się – skorzystaj z 

naszej oferty!                     



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 

wychowanków.



DYSPOZYCYJNOŚĆ NAUCZYCIELI 
I POMOC SPECJALISTÓW

Zaletą naszej szkoły jest dyspozycyjność

nauczycieli oraz możliwość skorzystania

z pomocy szkolnego pedagoga,

psychologa, pedagoga specjalnego oraz

logopedy.



RZETELNE PRZYGOTOWANIE 
DO EGZAMINU MATURALNEGO

Pobyt w naszej szkole pomaga każdemu

uczniowi dobrze przygotować się do matury.

Nasi nauczyciele to specjaliści, którzy

posiadają tytuły egzaminatorów maturalnych

nadawane przez Centralną Komisję

Egzaminacyjną.



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.



MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI CIEKAWYCH 
PROJEKTÓW

• Różne kraje – jedno środowisko

• Kuchnia Polsko-Grecka jako nowatorska forma edukacji

• Pszczoły do sadów

• Tradycyjny sad

• EkoSzkoła

• InstaLing



RÓŻNE KRAJE – JEDNO ŚRODOWISKO



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.



NOWOCZESNE BOISKO 
DO PIŁKI MOŻNEJ I KOSZYKÓWKI



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 świetlica szkolna.



AKTYWNE PRZERWY BEZ TELEFONU



SALA KOREKCYJNO-REHABILITACYJNA

Ciekawym uzupełnieniem pełnowymiarowych i wielofunkcyjnych boisk jest sala korekcyjno-

rehabilitacyjna. Aerobik oraz inne formy zajęć z muzyką z pewnością zainteresują dużą 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.

Ponadto uczniowie uczestniczą w licznych zajęciach i projektach 

o charakterze profilaktycznym.



NOWOCZESNE SZATNIE

Doskonałym wariantem dla 

przechowywania rzeczy osobistych uczniów 

są szafki skrytkowe. Są to nowoczesne, 

kolorowe szafki z zamkiem. 

Można w nich przechowywać swoje okrycia 

wierzchnie i obuwie, jak również 

podręczniki szkolne.



DOMOWE OBIADY

W naszej szkole funkcjonuje stołówka oferująca uczniom smaczne

obiady za przystępną cenę.



ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

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 Z TRADYCJĄ

ROZWIJAJ SWÓJ 
TALENT ZDAJ MATURĘ Z SUKCESEM

POSZERZAJ 
HORYZONTY

CIEKAWE PROJEKTY
EDUKACYJNE

ODDZIAŁY 

INTEGRACYJNE



DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ!
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