LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKONU PIJARÓW
W KRAKOWIE
Dlaczego do „Pijarów”?
Bo Liceum Pijarów to szkoła, w której staramy się o wszechstronny rozwój ucznia; nie
tylko o jego wiedzę i umiejętności, ale też o kompetencje społeczne.
Bo szkoła to ludzie, a wspólnotę naszego Liceum tworzą wspaniali, wartościowi ludzie:
uczniowie (zarówno obecni, jak i absolwenci), grono nauczycieli, pracowników oraz rodzice.

UCZYMY SKUTECZNIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

w aktualnym Rankingu Perspektyw, podobnie jak w latach ubiegłych, uzyskaliśmy
tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY, zajmując 13. miejsce w województwie małopolskim, 137. miejsce
w Polsce, w Rankingu Maturalnym Perspektyw plasujemy się na 128. Miejscu
w aktualnym rankingu szkół krakowskich opartym o EWD (Edukacyjna Wartość Dodana)
zajmujemy czwarte (a jeśli chodzi o same przedmioty matematyczno-przyrodnicze – drugie)
miejsce
rzetelnie przygotowujemy do egzaminów maturalnych, umożliwiając tym samym wybór
wymarzonego kierunku studiów
możemy pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych i dobrymi wynikami
uczniów
nauczyliśmy się pracować zdalnie, jesteśmy przygotowani do pracy także w systemie online
dbamy o wszechstronny rozwój ucznia, organizując warsztaty artystyczne i koła zainteresowań
ucząc, nie tylko przygotowujemy do matury, ale także do olimpiad przedmiotowych
i konkursów
zapewniamy uczniom możliwość korzystania z konsultacji i warsztatów maturalnych
efektywne nauczanie języka angielskiego umożliwia między innymi podział na grupy wg
stopnia zaawansowania
analizujemy edukacyjne losy absolwentów, aby dostosować ofertę edukacyjną

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO
•
•
•

uczeń nie jest anonimowy
małe klasy sprzyjają indywidualnemu podejściu do ucznia
teren wokół Liceum i wewnątrz budynków objęty jest systemem monitoringu

UCZYMY SIĘ
•
•
•

w małolicznych klasach i grupach międzyoddziałowych
na jedną zmianę
zaczynamy zajęcia obowiązkowe o 8.00

KADRA NAUCZYCIELSKA
•
•

składa się z doświadczonych pedagogów, którzy pracują z ogromnym zaangażowaniem
każdy nauczyciel prowadzi konsultacje, w czasie których pomoże nadrobić zaległości,
wyjaśni…

DUSZPASTERZE
•
•

na początek zaproszą na rekolekcyjno-wakacyjny obóz integracyjny
na co dzień służą rozmową, spowiedzią

•
•

proponują aktywny udział w katechizacji, wspólne celebrowanie świąt liturgicznych
oraz msze rocznikowe i okolicznościowe tzw. czuwania modlitewne
organizują rekolekcje, wyjazdy pijarskie (sylwester, Międzynarodowe Spotkanie
Młodzieży Pijarskiej, Kurs Animatora Pijarskiego)

PILĘGNUJEMY NASZE TRADYCJE, a wśród nich:
• obóz naukowy będący nagrodą dla najlepszych uczniów
• zimowy obóz narciarski
• wiosenny obóz matematyczny
• wiosenny wyjazd do Londynu
• letnie kursy językowe w Szkocji
• letnie wyjazdy do Japonii
• międzynarodowa Wymiana Chórów (Słowenia, Słowacja)
• międzynarodowe wymiany pomiędzy zaprzyjaźnionymi szkołami (np. w Gilching, Barcelonie)
• chór szkolny, szkolne przeglądy artystyczne
• wigilijne i wielkanocne spotkania organizowane dla osób starszych i samotnych
• wyjazdy w góry SKTK i spacery po Krakowie, w czasie których poznasz Kraków, jakiego nie
znasz
• przyjazne relacje z absolwentami
• ….i wiele, wiele innych
PONADTO

•
•

•
•
•
•
•

szkoła usytuowana jest w pięknym parku
może pochwalić się dobrym zapleczem; do dyspozycji uczniów są przestronne sale
lekcyjne, klasopracownie (w tym m.in.: dwie informatyczne), sale multimedialne, sala
gimnastyczna, siłownia, biblioteka z imponującym księgozbiorem nie tylko lektur
szkolnych i czytelnią wyposażoną w komputery podłączone do sieci przewodowej
odpocząć i coś smacznego można zjeść w szkolnej kawiarni
kaplica szkolna – to dobre miejsce, by się pomodlić, wyciszyć
opiekę medyczną zapewnia codziennie dyżurująca pielęgniarka
we wszystkich salach działają oczyszczacze powietrza
pomocą służy także pani pedagog, czekająca w swoim gabinecie

WSPÓŁPRACUJEMY
• współpracujemy z uczelniami wyższymi UJ, AGH: klasy medyczne objęte są
patronatem Wydziału Chemii UJ, matematyczno – fizyczno – informatyczne Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, klasy
humanistyczne Wydziału Polonistyki UJ
ZAPEWNIAMY STYPENDIA
• olimpijskie
• naukowe
• za szczególnie wyróżniającą się postawę
• za wyróżniające osiągnięcia sportowe
• a także stypendia socjalne (dostępne od pierwszego miesiąca nauki w Liceum)
CHCESZ WIĘCEJ O NAS WIEDZIEĆ?
Jeśli pozwolą warunki epidemiczne, to odwiedź nas w dniu 23 kwietnia 2022 na Dniu Otwartym

w godzinach od 9.00 do 14.00
lub
zajrzyj na naszą stronę www.liceum.pijarzy.pl

