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Pożarnej w Leżajsku

14. Dywizjon Artylerii 
Samobieżnej  
w Jarosławiu

16. Batalion Saperów
w Nisku
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Drodzy Ósmoklasiści!
Już niebawem staniecie przed wyborem szkoły średniej. To bardzo ważna decyzja, która będzie miała wpływ na Wasze dalsze życie. 

Istotne jest, abyście wybrali szkołę dobrą, odpowiadającą wszystkim Waszym oczekiwaniom. Istotne jest, abyście wybrali szkołę dobrą, odpowiadającą wszystkim Waszym oczekiwaniom. 

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w LeżajskuZespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku to szkoła z tradycjami, która uczy i wychowuje młodych ludzi od ponad 

110 lat. Nasza placówka stale się rozwija, idzie z duchem czasu, aby sprostać wymaganiom swoich uczniów. Proponujemy Wam  

możliwość nauki na ciekawych kierunkach w 4 – letnim liceum ogólnokształcącym oraz 5 – letnim technikum. 4 – letnim liceum ogólnokształcącym oraz 5 – letnim technikum. 

Nasza szkoła kształci ludzi ambitnych, przygotowuje zarówno do studiów wyższych jak i pracy zawodowej. Dołączając do nas 

macie szansę zostać laureatami i finalistami olimpiad oraz różnorakich konkursów na szczeblu krajowym i międzynarodowym.  

Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, będziecie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności poprzez  

uczestnictwo w zajęciach i wykładach prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin nauki. 

Uczestniczymy w projektach unijnych podnoszących kwalifikacje oraz umiejętności uczniów. Ta aktywność daje szansę na udział  

w ciekawych kursach i wymianach zagranicznych, to także sposób na poznawanie interesujących miejsc i zawieranie nowych  

znajomości.  Oferujemy naukę na wysokim poziomie oraz szeroką ofertę kół zainteresowań. Oferujemy naukę na wysokim poziomie oraz szeroką ofertę kół zainteresowań. 

Możemy poszczycić się nowoczesną bazą dydaktyczno – sportową,  stołówką szkolną oraz internatem, który stanowi dobre  

rozwiązanie dla osób z odległych miejscowości. Wciąż się rozwijamy, aby zapewnić Wam jak najlepsze warunki do nauki. 

Zachęcam, abyście dołączyli do społeczności Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.Zachęcam, abyście dołączyli do społeczności Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
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Szanowni Rodzice!

Stoicie przed ważnym zadaniem wspierania Waszych dzieci 

w wyborze szkoły średniej. Jako dyrektor Zespołu Szkół 

Licealnych w Leżajsku gwarantuję Państwu, że nasza szkoła 

jest bezpieczna, przyjazna i zapewnia uczniom optymalne 

warunki do edukacji i rozwoju.

Wychodząc naprzeciw potrzebom wzrastającej liczby 

uczniów rozbudowaliśmy naszą szkołę. Dzięki temu nauka 

odbywa się w systemie jednozmianowym. W dobudowanym 

piętrze powstały nowoczesne i doskonale wyposażone 

pracownie. W planie zagospodarowania przewidziano także 

modernizacje dziedzińca, który będzie wspaniałym miejscem 

odpoczynku. Mając na uwadze potrzeby i komfort osób 

z niepełnosprawnością zadbaliśmy o to, aby w budynku 

znalazła się winda, dzięki której wszyscy będą mogli czuć się 

jeszcze bezpieczniej.

Dyrektor szkoły

Zbigniew Trębacz
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Dokumenty

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach  

egzaminu ósmoklasisty lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów

Karta zdrowia ucznia

Trzy fotografie (opisane na odwrocie: nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania)

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

(dotyczy kandydatów do technikum)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają następujące dokumenty:

Opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,  w tym poradni  

specjalistycznej dla uczniów z problemami zdrowotnymi

Podanie o przyjęcie do internatu

Szczegółowe informacje:Szczegółowe informacje:
www.zslchrobry.lezajsk.plwww.zslchrobry.lezajsk.pl oraz www.zslchrobry.lezajsk.pl/internat www.zslchrobry.lezajsk.pl/internat 

Wymagane dokumenty:

Obowiązkowo

Dodatkowo

1

1

2

2

3

4

5
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Składanie przez 

kandydatów wnio-

sków do wybra-

nych szkół ponad-

podstawowych.

Składanie przez  

kandydatów 

oryginałów lub 

kopii świadectw 

ukończenia szkoły 

podstawowej oraz 

oryginałów lub 

kopii zaświadczeń 

o szczegółowych 

wynikach egzaminu 

ósmoklasisty  

otrzymanych z OKE.

Ogłoszenie list kan-

dydatów zakwalifi-

kowanych i nieza-

kwalifikowanych do 

szkół ponadpodsta-

wowych.

Wydanie skierowań 
do Poradni Medycyny 
Pracy (dotyczy 
kandydatów do 
technikum).

Potwierdzenie woli 

podjęcia nauki  

w danej szkole oraz 

złożenie oryginałów 

dokumentów.

Przedłożenie 
zaświadczenia 
lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do 
nauki w zawodzie 
(dotyczy kandydatów 
do technikum).

Ogłoszenie 

przez Komisję 

Rekrutacyjną listy 

uczniów przyjętych 

i nieprzyjętych do 

szkoły.

Rekrutacja w 5 krokach

1 2 3 4 5

Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

www.ko.rzeszow.pl i na stronie www.zslchrobry.lezajsk.pl
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Liceum Ogólnokształcące nr 1
4-letnie
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Próg Punktowy

* zestaw przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym może ulec zmianie8
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Próg Punktowy

Technikum nr 2
5-letnie

* zestaw przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym może ulec zmianie
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1) celujący - przyznaje się po  18  punktów

2) bardzo dobry - przyznaje się po  17  punktów

3) dobry - przyznaje się po  14  punktów

4) dostateczny - przyznaje się po  8  punktów

5) dopuszczający - przyznaje się po  2  punkty

Jak liczyć punkty?

PUNKTY PRZYZNAWANE

ZA STOPNIE:

KRYTERIA MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

Punkty za świadectwo 100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt

szczególne osiągnięcia 18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt

aktywność społeczna 3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt
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Wybrałam klasę biologiczno - chemicznąbiologiczno - chemiczną w ZSL, ponieważ fascynuję się biologią i chemią, a możliwość uczestnictwa w wykładach na uczelniach 
wyższych jeszcze bardziej utwierdza mnie w słuszności mojej decyzji. Jestem pewna, że klasa biologiczno – chemiczna da mi możliwość realizacji 
moich planów zawodowych.

EkonomistaEkonomista to bardzo praktyczny zawód, po którym można znaleźć pracę w każdej firmie. Szkoła stwarza mi również możliwość wyjazdu na 
zagraniczne praktyki zawodowe. Nauka w tej klasie przyczyni się do znalezienia ciekawej i atrakcyjnej pracy w przyszłości.

W klasie Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczneCyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne uczę się wszystkiego na temat bezpieczeństwa w sieci.  
Matematyka, fizyka, informatyka rozwijają logiczne myślenie. W przyszłości chciałabym zostać profesjonalistką w dziedzinie ochrony  
danych w Internecie, dlatego ta klasa to świetny wybór.

Klasa matematyczno – fizycznamatematyczno – fizyczna stworzona jest dla osób takich jak ja, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe na  
uniwersytetach, politechnikach czy uczelniach technicznych. W rozwoju moich zainteresowań i zdolności pomagają wyjazdy na zajęcia,  
które prowadzone są przez wykładowców najlepszych polskich uczelni. 

W klasie wojskowejklasie wojskowej  zdobywam wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa oraz obronności kraju. Uczę się posługiwania bronią, obsługi 
sprzętu wojskowego, uczestniczę w ćwiczeniach poligonowych i zajęciach w jednostce wojskowej.  Dodatkowo zdobywam wiedzę z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. 

Rozszerzone przedmioty, które realizowane są w klasie medialnejmedialnej, zdecydowały o wyborze tego kierunku. Bardzo chętnie uczestniczę  
w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorów oraz w zajęciach warsztatowych organizowanych na Uniwersytecie Rzeszowskim.  
Klasa medialna rozwija umiejętności patrzenia na świat i jest wspaniałą przepustką do ciekawych studiów i dalszego kształcenia.

Moją pasją jest pożarnictwo i chcę realizować swoje marzenia w służbach mundurowych. Kształcenie w zawodzie technik - spedytor  technik - spedytor  
poszerzy moje kwalifikacje o atrakcyjny i przyszłościowy kierunek.

Katarzyna

Martyna

Zuzanna

Wiktor

Weronika

Marcin

Izabela

Zespół Szkół LicealnychDlaczego Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku?

„
„

„

„
„
„
„
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Klasa cyberbezpieczeństwo
i nowoczesne technologie informatyczne 
Jeśli planujesz swoją przyszłość związać z jednostkami zajmującymi się bezpieczeństwem cyfrowym w tworzonych 
Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni, Komendzie Głównej Policji - biuro do spraw Walki z Cyberprzestępczością, Polskiej 
Grupie Zbrojeniowej, Ministerstwie Obrony Narodowej czy w placówkach komercyjnych wymagających zwiększonej 
ochrony - to jest to klasa dla Ciebie.to jest to klasa dla Ciebie.
„CYBER.MIL z klasą” to innowacyjny projekt pedagogiczny, w ramach którego uczniowie będą realizować, w  specjalnie 
do tego utworzonej pracowni informatycznej, następujące przedmioty: podstawy algorytmiki, podstawy kryptografii, 
bezpieczne infrastruktury informatyczne i bezpieczeństwo w sieciach oraz środowiskach chmurowych. Zajęcia 
prowadzone będą przez nauczycieli akademickich z wyższych uczelni.
W ramach kształcenia przewidziane są zajęcia teoretyczne i laboratoryjne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów 
operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych, wizyty studyjne i dydaktyczne w jednostkach organizacyjnych obrony 
narodowej, instytutach naukowych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się analizą, kontrolą i działaniami związanymi                                          
z cyberbezpieczeństwem.
Klasa przeznaczona jest dla osób uzdolnionych matematycznie i informatycznie. 
W ramach nauki przewidziane są nowatorskie zajęcia eksperymentalne, ale również wyjazdy do ośrodków zawodowo 
zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości, wyjazdy edukacyjne na uczelnię wyższą, która objęła patronatem 
realizację programu.
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Przyszłe kierunki studiów: 
bezpieczeństwo wewnętrzne, cyberbezpie-

czeństwo, cyberobrona, kryptologia, elektro-

nika i telekomunikacja, mechanika i budowa 

maszyn.

Przedmioty dodatkowe: podstawy kryptografii, podstawy 
cyberbezpieczeństwa, język obcy specjalistyczny
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Klasa
biologiczno-chemiczna
Klasa biologiczno-chemiczna jest przewidziana dla uczniów, którzy są zainteresowani biologią i chemią na poziomie 

rozszerzonym oraz zamierzają w przyszłości studiować na kierunkach związanych ze szczegółową znajomością wymienionych 

przedmiotów. 

Jeśli lubisz wyzwania intelektualne, czujesz w sobie powołanie badacza zjawisk przyrodniczych, a przede wszystkim chcesz być 

dobrze przygotowanym do matury i studiów, powinieneś zdecydować się na tę klasę. 

W ramach współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz z Instytutem 

Badawczym w Lublinie uczniowie uczestniczą w wykładach i laboratoriach.

W ramach lepszego przygotowania do egzaminu maturalnego uczniowie tej klasy  mają możliwość wzięcia udziału  

w dodatkowych zajęciach przedmaturalnych prowadzonych zarówno przez nauczycieli egzaminatorów jak i weryfikatorów 

egzaminów maturalnych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach związanych z tematyką tego profilu, jak i olimpiadach, w tym organizowaną co 

roku Olimpiadą Wiedzy Ekologicznej.

Przedmiot dodatkowy: język obcy specjalistyczny
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Przyszłe kierunki studiów: medycyna, 

analityka medyczna, farmacja, stomatologia, 

kosmetologia, biologia, chemia, biotechnologia, 

dietetyka, kosmetologia, weterynaria, zootechnika, 

psychologia zwierząt, fizjoterapia, pielęgniarstwo, 

bioinżynieria molekularna, mikrobiologia, ochrona 

i inżynieria środowiska przyrodniczego, genetyka  

i biologia eksperymentalna, leśnictwo, gospodarka 

wodna, ochrona środowiska.
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Klasa
medyczna

Klasa ta skierowana jest do uczniów, którzy chcą 
rozwijać swoje pasje związane z przedmiotami  
wiodącymi, jakimi są biologia, chemia i matema-
tyka oraz wiążą swoją przyszłość z kierunkami  
medycznymi. Wysoki poziom nauczania gwarantu-
je pełne przygotowanie do egzaminu maturalnego,  
a dodatkowe zajęcia z ratownictwa medycznego  
zapewnią dużą elastyczność w wyborze studiów 
oraz w poszukiwaniu pracy w Polsce, ale i za granicą. 

Klasa medyczna jest klasą akademicką. W ramach 
współpracy  z Kolegium Nauk Medycznych Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego nasi uczniowie biorą udział 
w zajęciach konwersatoryjno - laboratoryjnych na 
uczelni, współorganizują i uczestniczą w różnego 
rodzaju kampaniach, m.in. w „Kampanii profilaktyki 
raka piersi”. 

Dodatkowo współpracujemy z Uniwersytetem  
Marii Curie-Skłodowskiej,  Państwowym Instytu-
tem Badawczym w Lublinie oraz z Politechniką  
Rzeszowską, co daje uczniom szansę na udział  
w zajęciach, obserwowanie i uczenie się od wyspe-
cjalizowanej kadry oraz zapoznanie się z profesjo-
nalnym i nowoczesnym sprzętem medycznym. 

Wybierając tę klasę dajesz sobie szansę na  
rzetelne przygotowanie i udział w licznych  
konkursach i olimpiadach, takich jak: Olimpiada 
Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Biologiczna, Olim-
piada Chemiczna, Olimpiada „O diamentowy Indeks 
AGH”,czy Podkarpacki Konkurs Chemiczny.

Przedmiot dodatkowy: ratownictwo
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Przyszłe kierunki studiów: medycyna, stomatologia, farmacja, 

biotechnologia, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, 

fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, 

zootechnika, weterynaria, ratownictwo medyczne, psychologia.
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Klasa
matematyczno - fizyczna
Jeśli w niedalekiej przyszłości chcesz studiować np. nauki techniczne lub matematyczno - przyrodnicze, idealnym wyborem  

dla Ciebie będzie klasa matematyczno-fizyczna.

Jeśli matematyka jest Twoim hobby i uważasz, że to królowa nauk, interesuje Cię fizyka i wszelkie nowości techniczne,  

jesteś osobą rzeczową, posiadasz umiejętność logicznego myślenia, a nowych rozwiązań szukasz drogą dedukcji,  

koniecznie zostań uczniem tej klasy.koniecznie zostań uczniem tej klasy.

W ramach współpracy z Politechniką Rzeszowską, Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniką Łódzką  

i UMCS w Lublinie uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na zajęcia laboratoryjne, wykłady i pokazy z fizyki. Mają także możliwość  

uczestnictwa w organizowanych przez uczelnie konkursach.

W tej klasie rzetelnie  przygotowujesz się nie tylko do matury, ale także do licznych olimpiad (Olimpiada Fizyczna, Olimpiada  

Matematyczna, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH)  i konkursów (Konkurs Fizyczny „Lwiątko”, Kangur Matematyczny,  

Konkurs „First Step To Nobel Prize”, Turniej Fizyczny).

Przedmiot dodatkowy: informatyka stosowana
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Przyszłe kierunki studiów: matematyka, fizyka, chemia, mechanika, mechatronika, energetyka, informatyka, 

automatyka, nowoczesne technologie, alternatywne źródła energii, biomechanika, budownictwo, ekonomika, 

architektura, telekomunikacja, elektrotechnika, finanse i rachunkowość.
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Klasa
matematyczno - informatyczna
Jeśli wiążesz swoją przyszłość z technologiami IT, to nauka w klasie matematyczno -informatycznej umożliwi Ci najlepsze 
przygotowanie się do tego typu studiów. Do klasy tej zapraszamy każdego, kto:
- znajduje radość w rozwiązywaniu zadań matematycznych,
- interesuje się otaczającym go światem i czuje potrzebę wyjaśniania zjawisk fizycznych,  z którymi się styka,
- uświadamia sobie, że we współczesnym świecie dobrze jest umieć mądrze korzystać z dostępnych technologii. 
Biorąc udział w konkursach i olimpiadach oraz uczestnicząc w zajęciach kół przedmiotowych, będziesz świadomie rozwijał 
swoje zainteresowania przedmiotami ścisłymi. 
Jednocześnie  doskonale przygotujesz się  do zdawania egzaminu maturalnego z  matematyki, informatyki i fizyki na 
poziomie rozszerzonym.
Tutaj zdobędziesz wiedzę dającą szeroki wachlarz możliwości studiowania na wszystkich kierunkach technicznych i nie 
tylko, na najlepszych uczelniach w Polsce.

Przedmiot dodatkowy: język obcy specjalistyczny
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Przyszłe kierunki studiów: informatyka, matematyka, fizyka, mechanika, elektrotechnika, elektronika, 
cyberbezpieczeństwo, telekomunikacja, lotnictwo, architektura, automatyka i robotyka, ekonomia, budownictwo.
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Klasa
matematyczno - geograficzna
Jeśli chcesz udoskonalić sztukę logicznego myślenia, interesujesz się problemami współczesnego świata, posiadasz duszę  

odkrywcy, chcesz lepiej zrozumieć otaczający świat oraz zjawiska i procesy w nim zachodzące, poważnie myślisz o swojej  

przyszłości, koniecznie zostań uczniem klasy matematyczno-geograficznej.koniecznie zostań uczniem klasy matematyczno-geograficznej.

Dobór przedmiotów w zakresie rozszerzonym pozwala absolwentom tej klasy na dużą elastyczność w wyborze kierunku  

studiów, ponieważ matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach wielu uczelni. 

Jeśli w przyszłości chcesz zostać ekonomistą, menadżerem, organizatorem turystyki, zostań uczniem klasy matematyczno- 

geograficznej z rozszerzona matematyką, geografią, językiem angielskim.

Przedmiot dodatkowy: język obcy specjalistyczny
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Przyszłe kierunki studiów: archeologia, architektura krajobrazu, budownictwo, ekonomia, etnografia, finanse  

i rachunkowość, zarządzania, geodezja i kartografia, geografia, geofizyka, gospodarka przestrzenna, handel zagraniczny, 

inżynieria środowiskowa, matematyka, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, 

zarządzanie, stosunki międzynarodowe.
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Klasa
matematyczno - językowa
Oferta programowa tej klasy skierowana jest do uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi oraz dla tych, którzy lubią 
uczyć się języków obcych. Daje szansę na zdobycie wykształcenia, które spełnia wymagania europejskiego rynku pracy. 
Ciekawym aspektem przekazywania wiedzy są wycieczki przedmiotowe, udział w wykładach otwartych i szkoleniach na 
uczelniach wyższych. 
Kadra nauczycielska wciąż podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc m.in.: w kursach doskonalenia zawodowego  
w Hastings (Wielka Brytania), wszystko po to, aby doskonale przygotować naszych uczniów do konkursów i olimpiad 
przedmiotowych. 
Biorąc udział w konkursach i olimpiadach z matematyki czy języków obcych oraz uczestnicząc  w zajęciach kół  
przedmiotowych, będziesz  rozwijał swoje zainteresowania naukami ścisłymi oraz podnosił kompetencje   
językowe.

Przedmiot dodatkowy: matematyka stosowana
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Przyszłe kierunki studiów: stosunki międzynarodowe, filologia, lingwistyka, architektura, matematyka, matematyka 
stosowana, automatyka i robotyka, logistyka, zarządzanie, psychologia.
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Klasa
humanistyczno 
- prawna

Jeśli za kilka lat planujesz studiować prawo, filologię, 

pracować w przestrzeni publicznej, mediach czy 

administracji państwowej, zostań uczniem klasy 

humanistyczno-prawnej z rozszerzonym WOS-em, 

językiem polskim i historią. Do klasy humanistyczno-

prawnej zapraszamy  osoby zainteresowane problemami  

współczesnego świata, pasjonujących się szeroko 

pojętą kulturą, literaturą  i historią oraz tych, którzy 

planują karierę w zawodach prawniczych. Nauka wiedzy  

o społeczeństwie pozwoli na zrozumienie mechanizmów 

społecznych oraz podstaw funkcjonowania państwa  

i prawa.    

Przedmiot dodatkowy: elementy prawa
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Przyszłe kierunki studiów:  prawo, 

administracja, politologia, stosunki 

międzynarodowe, historia, socjologia, 

europeistyka, archiwistyka, bezpieczeństwo 

narodowe, polityka społeczna, filologia, 

psychologia, pedagogika, lingwistyka, 

kulturoznawstwo, filozofia, dziennikarstwo  

i komunikacja społeczna, bibliotekoznawstwo, 

archeologia, kryminologia.
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Klasa
medialna
Klasa medialna odpowiada na obecne potrzeby rozwijającego się społeczeństwa wymiany myśli i informacji. Poszukujemy 
młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności pisania, sprawnego komunikowania się oraz tworzenia informacji.

Klasa medialna jest klasą akademicką, co pozwala – we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim – na realizację 
wybranych zajęć na uczelni w Rzeszowie, gdzie uczniowie mogą korzystać z bazy i doświadczenia pracowników naukowych.  
Na uczelnianych zajęciach warsztatowych uczniowie poznają zasady dziennikarstwa, reklamy, marketingu internetowego. 
Mają możliwość tworzenia audycji radiowych i programów telewizyjnych w profesjonalnym uczelnianym studio w Instytucie 
Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W rzeszowskim teatrze „Przedmieście” nasi uczniowie, pod okiem profesjonalistów, mogą doskonalić swoje umiejętności  
z ekspresji słowa i ruchu scenicznego.

W ramach programu klasy, uczniowie biorą udział w zajęciach kreatywnego pisania i dziennikarstwa, spotykają się  
z pracownikami agencji reklamowych oraz wyjeżdżają na zajęcia warsztatowe w zakresie tworzenia publikacji dla nowych 
mediów.

Przedmioty dodatkowe: elementy dziennikarstwa, wstęp do językoznawstwa
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Przyszłe kierunki studiów: dziennikarstwo, filologia, politologia, socjologia, filozofia, pedagogika, 
kulturoznawstwo.
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Oddział
dwujęzyczny
Masz predyspozycje do nauki języków obcych? Myślisz o wyborze kierunku studiów z wykładowym językiem angielskim? 

Marzysz o karierze na arenie międzynarodowej? Chcesz działać na krajowym i zagranicznym rynku pracy? A może chcesz 

studiować za granicą? Wybierz klasę dwujęzyczną!Wybierz klasę dwujęzyczną!

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

Oddział dwujęzyczny gwarantuje  nowoczesny i innowacyjny sposób nauczania języka angielskiego, w którym trzy  przedmioty,  trzy  przedmioty,  

takie jak: biologia, chemia i geografia będą prowadzone w dwóch językach: polskim i angielskim.takie jak: biologia, chemia i geografia będą prowadzone w dwóch językach: polskim i angielskim. Klasa ta oferuje uczniom 

szereg możliwości, m.in.: atrakcyjne programy do nauki języka, zajęcia w interaktywnych warsztatach z native speakerem oraz  

w ćwiczeniach z tłumaczeń audiowizualnych i wykładów na Wydziale Filologicznym UMCS w Lublinie i Uniwersytecie 

Rzeszowskim, warsztaty w Wielkiej Brytanii lub Malcie oraz liczne wydarzenia, tj. Dzień Języków Obcych, ‘Konkurs Piosenki 

Obcojęzycznej’, konkursy językowe. Uczniowie mogą brać udział w unijnych projektach językowych w ramach programu 

ERASMUS lub teatru obcojęzycznego.

O przyjęciu do oddziału decydować będzie m.in.  wynik sprawdzianu kompetencji językowych.O przyjęciu do oddziału decydować będzie m.in.  wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

Przedmiot dodatkowy: translatoryka
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Przyszłe kierunki studiów: lingwistyka, filologia angielska, lingwistyka stosowana, ekonomia, medycyna, psychologia.
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Oddział Przygotowania
Wojskowego (Klasa wojskowa) 

Uczniowie tej klasy realizują program Ministerstwa Obrony Narodowej „Edukacja wojskowa” przy współpracy z 16. Batalionem Saperów  
w Nisku. Ponadto szkoła współpracuje z 14. Dywizjonem Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu i 3. Podkarpacką Brygadą Obrony 
Terytorialnej.
Dla uczniów organizowane są obozy szkoleniowe w okresie letnim i zimowym, zajęcia na strzelnicy, basenie, kursy kwalifikowanej pierwszej 
pomocy, samoobrony, strzelectwa sportowego, itp. Szkoła posiada własną bazę szkoleniową „Centrum Szkolenia Klas Mundurowych”  
w Nowej Sarzynie i odpowiednie wyposażenie do realizacji programu z zakresu wojskowości m.in. broń palną i pneumatyczną, paintball, 
namioty, kamizelki taktyczne, hełmy, repliki broni AKMS, granaty ćwiczebne, sprzęt wspinaczkowy oraz sprzęt ratowniczy. Uczniowie klasy 
wojskowej biorą udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych, wspomagają zabezpieczenie wydarzeń kulturalnych i sportowych,  
a także uczestniczą w zawodach sportowo-obronnych.
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Przedmiot dodatkowy: edukacja wojskowa

Przyszłe kierunki studiów: studia oficerskie, bezpieczeństwo wewnętrzne, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne.
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Oddział
Mistrzostwa Sportowego
Oddział Mistrzostwa SportowegoOddział Mistrzostwa Sportowego  Zespołu Szkół 

Licealnych przy współpracy z Klubem piłkarskim MZKS 

POGOŃ Leżajsk  skierowany jest do uczniów o bardzo 

dobrej sprawności fizycznej, posiadających szczególne 

uzdolnienia w kierunku piłki nożnej, zrzeszonych  

w klubach piłkarskich. 

Oddział ma na celu integrację procesu kształcenia, 

wychowania i szkolenia sportowego oraz stworzenie 

optymalnych warunków zarówno dla nauki, jak i treningu 

sportowego. Program tej klasy zakłada  realizację  

16 – godzinnego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

sportowych. Uczniowie będą brać udział w treningach, 

rozgrywkach ligowych, turniejach oraz obozach 

sportowych. 

Doskonała baza dydaktyczna i sportowa, którą dysponuje 

szkoła tj. pracownie oraz sale wyposażone w sprzęt 

najnowszej generacji, hala sportowa, sala gimnastyczna, 

siłowania, siłownia plenerowa, orlik, zapewni młodzieży 

wszechstronny rozwój. Ponadto uczniowie korzystać będą 

ze stadionu miejskiego, basenu, sauny, a także zostaną 

wyposażeni w kompletny sprzęt sportowy.

O przyjęciu do oddziału decydować będą m.in. wynik 

testu sprawności fizycznej oraz obserwacja zawodników 

podczas gry. Niezbędne jest także przedstawienie 

zaświadczenia potwierdzającego brak przeciwwskazań 

do uprawiania sportu wyczynowego, wydanego przez 

lekarza medycyny sportowej.

Przedmiot dodatkowy: specjalistyczne zajęcia sportowe
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Przyszłe kierunki studiów:  wychowanie fizyczne, 

turystyka i rekreacja, fizjoterapia, rehabilitacja, dietetyka.
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Technik ekonomista  
z innowacją skarbowo - prawną
Technik Ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy.
Na tym kierunku kształcenie nastawione jest na praktyczne wykorzystanie programu finansowo-księgowego INSERT GT  
w nowoczesnych pracowniach komputerowych.
Podczas edukacji nauczysz się prowadzić dokumentację jednostki z wykorzystaniem oprogramowania pakietu OFFICE, 
sporządzać dowody sprzedaży i je rozliczać na programie Subiekt GT, prowadzić sprawy kadrowe i naliczać wynagrodzenia 
wykorzystując program Gratyfikant GT, rozliczać podatki i prowadzić podatkową księgowość w oparciu o program 
Rachmistrz GT, a także opanujesz biegłą obsługę programu PŁATNIK do rozliczeń z ZUS. Tajniki zawodu poznasz podczas 
8 tygodniowych praktyk zawodowych w kraju oraz staży zagranicznych.
W ramach innowacji nabędziesz dodatkową wiedzę i umiejętności praktyczne, które wzbogacą i uatrakcyjnią naukę 
zawodu.
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Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają po ukończeniu szkoły zatrudnienie na wielu stanowiskach 
administracyjno-biurowych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą, biurach rachunkowych, 
bankach, urzędach i instytucjach. Zdana matura będzie przepustką do kontynuacji edukacji na uczelniach wyższych 
na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, prawo.
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(logistyczne programy komputerowe)
LogistykLogistyk to zawód z listy TOP 10TOP 10 zawodów przyszłości w Polsce.
Ucząc się w tej klasie nabędziesz praktycznych umiejętności z zakresu planowania, produkcji, dystrybucji, magazynowania 
i transportu. Technik logistyk analizuje stan zapasów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, 
wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.
Zawód logistyka poznasz również podczas praktyk i staży zawodowych, realizowanych w kraju i za granicą. W nowocześnie W nowocześnie 
wyposażonych pracowniach zawodowychwyposażonych pracowniach zawodowych nauczysz się sporządzać dokumenty magazynowe i transportowe oraz 
obsługiwać programy komputerowe: LoMag - program magazynowy, SpedTrans - program spedycyjno - logistyczny, 
Cartall Truck - program do wytyczania tras oraz Giełdę transportową Trans.edu. Zdobędziesz również uprawnienia Urzędu Zdobędziesz również uprawnienia Urzędu 
Dozoru Technicznego do obsługi wózków jezdniowych. Dozoru Technicznego do obsługi wózków jezdniowych. 
Kształcenie w zawodzie odbywa się we współpracy z WSIiZ w Rzeszowie. Uzyskanie dwóch kwalifikacji w zawodzie technik 
logistyk: Obsługa magazynów i Organizacja transportu to perspektywa rozwoju i awansu w branży TSL.

Możesz podjąć pracę w firmach magazynowych, produkcyjnych, handlowych lub transportowych, założyć 
własną działalność gospodarczą albo kontynuować naukę na kierunkach: logistyka i spedycja, transport, 
towaroznawstwo, zarządzanie w logistyce międzynarodowej.
Warto zostać logistykiem, ponieważ zdobędziesz ciekawy zawód, atrakcyjny na rynku pracy.

25



Klasa pożarnicza  
w zawodzie 
technik spedytor
Technik spedytor- zawód z perspektywami!
Spedytor to zawód, którego najlepszą reklamą jest niezwykle intensywnie rozwijający się rynek usług transportowych 
polskich firm spedycyjnych w każdym sektorze osobowym i ciężarowym. Dzięki innowacji pożarniczej poznasz 
pracę strażaka, zdobędziesz uprawnienia ratownicze oraz wzmocnisz swoją kondycję na obozach sprawnościowych 
organizowanych w CSKM w Nowej Sarzynie.
Warto zostać spedytorem, ponieważ nauczysz się planować, organizować i monitorować proces transportowy,Warto zostać spedytorem, ponieważ nauczysz się planować, organizować i monitorować proces transportowy, odbędziesz 
praktykę zawodową, którą zapewni Ci szkoła, opanujesz język obcy zawodowy, nauczysz się sporządzać dokumentację 
transportowo – spedycyjną, poznasz programy komputerowe: Eurotrans 2020 – rozbudowany program spedycyjny, 
SpedTraans – program spedycyjno – logistyczny i Cartall Truck – program do wytyczania tras transportowych.
Nauka oprogramowania odbywa się w nowoczesnych pracowniach zawodowych. Nauka oprogramowania odbywa się w nowoczesnych pracowniach zawodowych. Masz możliwość zdobycia dodatkowych 
kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych w programie Erasmus +,  
a także licznych warsztatach na wyższych uczelniach. Absolwent tego kierunku będzie również doskonale przygotowany 
do prowadzenia własnej firmy.
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Ósmoklasisto!!! Wybierz zawód, który daje szerokie możliwości zatrudnienia, awansu oraz rozwoju 
osobistego!
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Technik 
eksploatacji portów i terminali
Zawód z gwarancją ciekawej pracy!

Szukasz zawodu przyszłości? Chcesz rozwinąć swoje umiejętności organizacyjne, poznać tajniki funkcjonowania jednej  
z najprężniej rozwijających się branż na świecie?
Wybierając technikum eksploatacji portów i terminali dowiesz się m.in. jak funkcjonuje port lotniczy, lotnisko, obsługa 
podróżnych i pasażerów, jaki sposób działa terminal kolejowy czy drogowy, jak dokonywać odprawy celnej ładunku.
Nie zwlekaj, postaw na zawód z przyszłością, dający szeroką możliwość zatrudnienia w kraju i za granicą.
Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych, w tym obsługi bagażowej, zajmuje 
się organizowaniem pracy w terminalach przeładunkowych, obsługą środków transportu w portach morskich, rzecznych, 
terminalach samochodowych, lotniczych oraz drogowych, a także prowadzeniem prac związanych z magazynowaniem 
i przeładunkiem. Absolwenci tego kierunku mają szerokie możliwości zatrudnienia nie tylko we wszystkich rodzajach 
portów i terminali, ale wszędzie tam, gdzie jest wymagana wiedza logistyczna.

Kierunek kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali objęty jest honorowym patronatem przez Wydział 
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz związany umową o współpracy z PKP Cargo 
Connect Sp. z o.o., a nauka wzbogacona jest w liczne wycieczki i warsztaty edukacyjne, m.in. do Międzynarodowego 
Portu Lotniczego Kraków Balice, Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Balice oraz Portu Lotniczego Lublin. Organizowane 
są dodatkowe kursy, m.in. Kurs Stewardessy i Stewarda.

Technik eksploatacji portów i terminali może znaleźć zatrudnienia jako: pracownik obsługi naziemnej portu 
lotniczego, stawardessa lub steward, pracownik obsługi terminala lotniczego, kolejowego i morskiego, 
pracownik biura podróży, pracownik informacji turystycznej, logistyk, spedytor, magazynier, operator 
urządzeń transportu bliskiego, tj. wózki jezdniowe, suwnice, żurawie (po uzyskaniu odpowiednich 
uprawnień).
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Program obejmuje rozszerzenie tematyki ekonomicznej o:

Program obejmuje rozszerzenie tematyki spedycyjnej o:

Zajęcia i warsztaty w Wyższej Szkole Informatyki  
i Zarządzania w Rzeszowie 

Współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży  
Pożarnej w Leżajsku 

Wycieczki dydaktyczne do firm transportowo - spedycyjnych, 
m.in. Omega Pilzno, PKS Leżajsk, BMF w Leżajsku 

Obozy ratowniczo - sprawnościowe, kursy pomocy  
przedmedycznej, kursy spadochronowe i nurkowania,  
przygotowujące do pracy w służbach mundurowych

Dzień mundurowy - zajęcia z ochrony przeciwpożarowej  
i ratownictwa medycznego 

Programy komputerowe SpedTrans i Cartall Truck

Współpracę z  Uniwersytetem Rzeszowskim - warsztaty/wykłady/wycieczki  

Obserwację procedowania przez Sędziów rozpraw Wydziału Cywilnego 
i Wydziału Karnego Sądu Rejonowego

Warsztaty z Radcą Prawnym, z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta,  
z pracownikami Jednostek Samorządu Terytorialnego, ZUS-u, Urzędu Skarbowego

Wycieczki przedmiotowe do Urzędu Statystycznego, NBP

Zajęcia z księgowości oraz obsługi programu księgowego REWIZOR GT

Technik Ekonomista

Technik Spedytor

Innowacje w Technikum
z innowacją skarbowo - prawną

z innowacją pożarniczą

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6
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Projekty edukacyjne 

Program zagranicznych praktyk zawodowych realizowany ze środków programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.Program zagranicznych praktyk zawodowych realizowany ze środków programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W ramach Programu uczniowie klas Technikum wyjeżdżają na zagraniczne praktyki zawodowe do renomowanych firm branżowych: 

logistycznych i spedycyjnych. W ubiegłych latach ekonomiści, logistycy i spedytorzy realizowali program praktyk oraz bogaty program 

kulturowy w Grecji. Podczas pobytu młodzież podnosi swoje kompetencje zawodowe, językowe i osobisto-społeczne, a także zdobywa 

doświadczenia w nowym, zagranicznym środowisku pracy.

Zespół Szkół Licealnych posiada Akredytację programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe na lata 2021-2027,  

co gwarantuje regularne dofinansowanie na działania związane z mobilnością.

„Europejskie staże zawodowe drogą do sukcesu zawodowego” „Europejskie staże zawodowe drogą do sukcesu zawodowego” w ramach projektu 

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry 

kształcenia zawodowego” – projekt realizowany w 2021 roku ze środków programu 

PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Staż zawodowy, który odbył się w Grecji, był przeznaczony dla uczniów kształcących 

się w branży logistyczno-spedycyjnej.

Erasmus+ Projekt

Erasmus + PO WER  Projekt

Projekty Erasmus +Projekty Erasmus + realizowane w Akcji 2 Akcji 2 polegają na międzynarodowej współpracy 

szkół, placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych  

za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej.  Celem działań jest 

zdobywanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz dążenie do zmiany 

charakteru pracy instytucji na bardziej międzynarodowy. Projekty Erasmus+ z tego sektora 

realizowane w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku polegają na współpracy szkół z kilku 

państw partnerskich. 

Udział w projekcie daje młodzieży możliwość wyjazdu do kraju partnerskiego i udział 

w różnorodnych szkoleniach i warsztatach. Dla uczniów jest to ogromnie atrakcyjna 

perspektywa, gdyż mogą poznać inny kraj, jego kulturę i zabytki oraz nawiązać kontakty 

i przyjaźnie z młodzież z innych krajów. W trakcie realizacji projektu przewidziane jest 

zawsze kilka wyjazdów całkowicie finansowanych przez fundusze europejskie. Kraje  

z jakimi prowadziliśmy wymianę na przestrzeni lat to m.in. ( Włochy, Portugalia, Czechy, 

Rumunia, Turcja, Grecja, Niemcy, Norwegia, Holandia). Projekt Akcji 2 ostatnio realizowany 

w Leżajsku nosił tytuł „Hold Everyone Together” i dotyczył kwestii przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu oraz tolerancji.

Projekt Erasmus + w Akcji 2
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Internat Zespołu Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

ul. M. Curie Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk - tel. 17 242 07 42
                                                                                - tel. 790 252 547 

Internat jest placówką przeznaczoną dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku oraz szkół ościennych.  
Mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Umożliwiamy wychowankom prawidłową realizację procesu kształcenia,  
pomagamy w wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz stwarzamy optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju.

Podania do Internatu  należy składać w punkcie 
rekrutacyjnym w Zespole Szkół Licealnych

• Pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe z węzłem sanitarnym oraz dostępem do Wi-Fi  

i telewizji

• Całodzienne wyżywienie

• Całodobowy monitoring wizyjny obiektu

• Nowoczesny aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem

• Świetlicę

• Miejsce do nauki indywidualnej

• Salę bilardową z konsolą do gier i TV 

• Zaplecze sportowe: wielofunkcyjne boisko typu Orlik, kort tenisowy,  

skate park, kryta pływalnia, boisko sportowe do piłki plażowej,  

hala sportowa, siłownia plenerowa

• Całodobową opiekę wychowawców

Zapewniamy:

Więcej informacji na stronie internetowej:  www.zslchrobry.lezajsk.pl/internat

In
te

rn
at
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Centrum Szkolenia Klas Mundurowych w Nowej Sarzynie (CSKM), oferuje 

profesjonalne przygotowanie do podjęcia w przyszłości pracy w formacjach 

mundurowych takich jak: Wojsko Polskie, Wojska Obrony Terytorialnej, Policja,  

Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, Straż Pożarna.

CSKM posiada nowoczesny sprzęt, strzelnicę laserową, plac ćwiczeń, aneks 

kuchenny, stołówkę, izby żołnierskie, łaźnie, sale dydaktyczne, boisko 

wielofunkcyjne oraz salę gimnastyczną.

Nad realizacją procesu szkolenia i obozów specjalistycznych czuwa wykwalifikowana 

kadra: nauczyciele – wśród których są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, 

żołnierze zawodowi, instruktorzy strzelectwa sportowego, instruktorzy samoobrony, 

instruktorzy KPP, ratownicy medyczni oraz ratownicy KPP.

Centrum Szkolenia Klas Mundurowych 
w Nowej Sarzynie

ul. Łukasiewicza 3, 37-310 Nowa Sarzyna 
tel. 726 250 760
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Zajęcia pozalekcyjne
• Zespół Wokalno - Instrumentalny Labirynt

• Chór Szkolny Belcanto

• Szkolne Koło Wolontariatu

• Szkolne Koło Fotograficzne

• Koła przedmiotowe

• Grupa Teatralna Improwizacja

• Teatr Obcojęzyczny The Polyglots

• Powiatowa Orkiestra przy Zespole Szkół Licealnych

• Robotyka
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• Siatkówka chłopców

• Siatkówka dziewcząt

• Sekcja pływacka

• Koszykówka dziewcząt

• Koszykówka chłopców

• Piłka nożna

• Tenis stołowy

• Badminton

• Lekkoatletyka

• Jeździectwo

• Narciarstwo biegowe

• Narciarstwo zjazdowe

• Strzelectwo sportowe

• Piłka ręczna chłopców

• Piłka ręczna dziewcząt

• Cheerleaderki
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Stypendia dla uczniów

Stypendium uzyskuje uczeń po spełnieniu warunków  
określonych w Regulaminie (np. uzyskał najwyższą  
średnią ocen w danym typie szkoły w danym roku szkolnym;  
uzyskał wysokie wyniki w indywidualnym współzawodnictwie  
sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim  
lub jest członkiem kadry wojewódzkiej albo kadry Polski  
w konkurencjach zespołowych).

Projekt stypendialny skierowany do uczniów szczególnie 
uzdolnionych, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji 
materialnej i osiągają wysokie wyniki, realizowany w ramach 
projektów unijnych. „Wsparcie  stypendialne dla uczniów  
zdolnych - szkolnictwo ogólne” oraz  „Wsparcie stypendialne 
dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe”. 

Stypendium dla uczniów, którzy otrzymali promocję  
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej 
szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia  
w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej  
najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy  
co najmniej dobre.

Stypendium Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych Stypendium Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych 
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku 
za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportoweza wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

Stypendium Marszałka województwa PodkarpackiegoStypendium Marszałka województwa Podkarpackiego

Stypendium Prezesa Rady MinistrówStypendium Prezesa Rady Ministrów
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Co nas wyróżnia
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Baza sportowa szkoły
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Budynek szkoły
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Z życia szkołyZ życia szkoły
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Z życia szkołyZ życia szkoły
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Z życia szkołyZ życia szkoły
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Notatki







ZAPRASZAMY DO NASZEGO 


