
Liceum Ogólnokształcące im. ks. 
Stanisława Konarskiego w Krakowie

Dla przyszłych prawników i ekonomistów!



Profil klasy ekonomiczno-prawnej
● Przedmiotami punktowanymi w procesie rekrutacji są: język polski, 

matematyka, historia i geografia.

● Klasa ekonomiczno-prawna zakłada rozszerzenia z przedmiotów 

takich jak: wiedza o społeczeństwie, geografia lub historia oraz 

opcjonalnie matematyka.

● Realizowany program przygotowuje uczniów do podjęcia dalszej 

edukacji w zakresie nauk ekonomicznych, politycznych, geografii 

lub w zakresie nauk humanistycznych, w tym prawa, historii, 

socjologii, psychologii, filologii polskiej lub innych.



Profil klasy ekonomiczno-prawnej
W klasie ekonomiczno-prawnej, język angielski realizowany jest z podziałem na grupy według stopnia zaawansowania. Oferta 

edukacyjna zawiera również dodatkowy język obcy, do wyboru:

● język niemiecki

● język hiszpański

● język francuski

● język włoski

● język japoński



Profil klasy ekonomiczno-prawnej
Profil ten jest idealnym wyborem dla osób z zainteresowaniami obejmującymi dziedziny ekonomii i/lub prawa. Klasa ekonomiczno-

prawna jest odpowiednim miejscem do rozwoju swoich pasji i pogłębiania wiedzy. 



Biblioteka - więcej niż książki
Nasza biblioteka to nie tylko lektury, ale również bogaty zbiór innych książek, albumów czy filmów (również niszowych). 
Każdy znajdzie coś dla siebie.



Biblioteka - więcej niż książki
Dla nieczytających to wspaniałe miejsce do nauki i ucieczki od zgiełku korytarza. Oprócz kolegów, towarzystwa dotrzymają

Wam przekochani Państwo bibliotekarze, a pobyt umilą wygodne sofy.



Aktywności szkolne
- sks
- wolontariat
- koła zainteresowań (np. debaty oksfordzkie)
- wyjazdy/wymiany międzynarodowe
- konkursy szkolne (np. wiedzy o Anglii)
- okazjonalne wydarzenia (np. wieczory filmowe)
- SMP (Spotkania Młodzieży Pijarskiej)
- akcje krwiodawstwa

Andrzejki



Aktywność szkolna

Czuwanie Sylwester pijarskiPatrocinium



SKS  
W naszej szkole w ramach trzeciej godziny wf-u odbywają się zajęcia SKS. 

Można je wybrać spośród takich dyscyplin jak:

- piłka nożna 

- koszykówka 

- siatkówka 

- siłownia 

- pływanie 

- tenis stołowy 

- badminton 



Wolontariat
Wolontariuszem w Fundacji może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w 
Krakowie powyżej 13 roku życia oraz absolwent tych szkół, który wyraża chęć do niesienie pomocy innym i zaangażowania w 
działania o charakterze wolontaryjnym.



Wolontariat
Do głównych zadań wolontariusza należy :

● udział i inicjowanie działań o charakterze społecznym w szkole i poza nią, tj. zbiórki rzeczowe dla potrzebujących czy też
pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicach środowiskowych;

● pomoc w przeprowadzeniu imprez cyklicznych realizowanych przez Fundację, tj. dzień dziecka, ferie w mieście oraz 
mikołajki.



Wolontariat
POMAGAMY UKRAINIE

● do tej pory odbyła się dwukrotnie zbiórka żywności, środków chemicznych i
kosmetycznych oraz produktów medycznych dla mieszkańców ukraińskiego
Złoczowa;

● na dworzec trafiają też kolorowanki i kredki dla najmłodszych, by choć trochę
umilić im to przebywanie w trudnej podróży;

● odbyła się także zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt z Ukrainy, które
przyjeżdżają do Krakowa. Dziękujemy zwłaszcza za kagańce i transportery, bo
na nie zapotrzebowanie jest ogromne. Psy i koty będą mogły dzięki nim być
bezpieczne na terenie Krakowa i w ewentualnej dalszej podróży;

● na bieżąco udzielana jest pomoc rodzinom naszych uczniów, które przyjęły
pod swój dach Uchodźców.

Te wszystkie działania pokazały nam, że we wspólnocie siła.

Odpowiedzią na zło musi być dobro.



SMP Spotkanie Młodzieży Pijarskiej

Corocznie odbywa się w październiku w Krakowie. Uczestnicy zjeżdżają się z całej Polski, a także z innych 

europejski krajów, w których posługują pijarzy, aby wspólnie bawić się, wzajemnie poznawać i modlić.



Sylwester Pijarski 
Jak na sylwestra przystało, ma miejsce w ostatnich dniach grudnia oraz pierwszego dnia stycznia. Co roku 
zmienia się miejsce jego organizacji, ale cel pozostaje ten sam - integracja.



KAP Kurs Animatora Pijarskiego

Aby zostać animatorem pijarskim, na takowy należy się udać. Młodzież aspirująca do bycia animatorami odbywa 

różne zajęcia z zakresu psychologii, prowadzenia spotkań oraz aspektu religijności, aby ostatniego dnia otrzymać 

krzyże świadczące o ich pijarskiej posłudze.



Wycieczki - szkolne koło turystyczno krajoznawcze
W naszej szkole działa szkolne koło turystyczno krajoznawcze, które organizuje rozmaite wycieczki po Krakowie i poza nim.

Spacery po Krakowie to zwiedzanie najciekawszych zabytków ale też odkrywanie mniej znanych miejsc. Kierunki 

wycieczek poza Kraków to głównie Beskidy. 



Wycieczki za granicą  
W naszej szkole organizowane są również wycieczki za granicę. W tegoroczne ferie 
odbył się np. wyjazd na narty do Austrii. 

Jednym z ciekawszych wyjazdów była również wycieczka do Budapesztu. Uczniowie 
zwiedzili wtedy wiele ciekawych miejsc. 



Nasze sale: 
Nasze sale lekcyjne mają wiele zalet:

➭ są przestronne

➭ dobrze oświetlone

➭ każda z nich cechuje się odmiennym sposobem ułożenia stolików

➭ sale tematyczne posiadają przydatne pomoce naukowe 



Nasze sale tematyczne:

- Sala Geograficzna 
- Sala Informatyczna 
- Sala Biologiczna 
- Sala Matematyczna 
- Sala Informatyczna 
- Sala Konferencyjna
- Pracownia Fizyczna 
- Pracownia Chemiczna 



Przestrzeń rekreacyjno- sportowa
➭ Nasza szkoła posiada dużą salę
gimnastyczną, a także dobrze wyposażoną
siłownię. 

➭Kantorek pełen przydatnych przyrządów 
sportowych

➭Przestronne szafki dla każdego ucznia 


