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Szkół Ogólnokształcących
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Oświęcimiu
I Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
Niektórzy twierdzą,
że nie da się pogodzić jakości i tradycji z nowoczesnością.
W I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
robimy to od lat, od pokoleń! Jesteśmy szkołą ze stuletnią tradycją – najstarszym liceum
ogólnokształcącym w Oświęcimiu. Wiemy jak łączyć wysokie standardy z komfortem nauczania.
Kiedy będziesz wybierać szkołę dla siebie, nie przeocz I LO im. ks. Stanisława Konarskiego!
Oferujemy Ci to, co mamy najlepsze, abyś mógł osiągnąć swój cel:
W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy Ci następujące profile:
biologiczno – chemiczno - angielski
biologiczno - chemiczno - matematyczny
matematyczno – geograficzno - angielski
matematyczno – fizyczno – angielski
matematyczno – fizyczno – informatyczny
polonistyczno – historyczno - angielski
polonistyczno- wos - angielski
… abyś osiągnął swój cel DOŁĄCZ DO NAS
Będziemy zaszczyceni
Zaufaj jakości, poznaj ciekawych ludzi, stań się uczestnikiem projektów edukacyjnych i społecznych,
członkiem kół zainteresowań i realizuj swoje marzenia.
Nasi uczniowie otrzymują możliwość kontaktu z nauką, mogą rozwijać swoje zainteresowania
i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwia im wybór właściwego kierunku studiów- dzięki
udziałowi m.in. w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej i Uniwersytecie Licealisty.
Uczniowie naszego Liceum mogą przeżywać fantastyczne chwile radości, śmiechu, wzruszeń m.in.
wyjeżdżając do Krakowa na różne wydarzenia kulturalno- artystyczne, a na co dzień w ramach
„Teatru na Stronie”.
Nasi uczniowie rozwijają kompetencje przydatne w dalszej drodze edukacyjnej- z sukcesem biorą
udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, w różnorodnych turniejach i zawodach
sportowych.
Promujemy Wasze pasje i zainteresowania dzięki różnorodnym formom aktywności
np. w Klubie Wolontariusza, Spółdzielni Uczniowskiej czy gazetce szkolnej Konarus de Bestus.
Konar nieustannie potwierdza swój potencjał, który tkwi w uczniach, absolwentach i nauczycielach jesteśmy czołówce najlepszych liceów w Polsce. Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdziła to
w ostatnich pięciu edycjach nadając nam tytuł Srebrnej Szkoły 2021. Wysoka jakość kształcenia
w Konarze wiążę się również z otrzymaniem tytułu Wiarygodnej Szkoły, czyli takiej, której można
zaufać, ponieważ zapewni wysoki poziom kształcenia i dołoży wszelkich starań, by aktywność
naukowa młodych ludzi przełożyła się na ich satysfakcję zawodową w przyszłości.
Przygotujemy Cię do dokonania dojrzałego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
pełnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i kierowania własnym rozwojem.
Twój wybór traktujemy jako nasze zobowiązanie.

