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Rekrutacja 2022. Dlaczego warto być naszym uczniem?



Drodzy Uczniowie!

Zapraszam Was do najstarszej i, moim zdaniem, najlepszej 
Szkoły na terenie powiatu jarocińskiego. Świetnie kształcimy i 
wychowujemy od ponad stu lat. W 2019 roku obchodziliśmy 
wspaniały jubileusz 100-lecia istnienia. Bycie uczniem z Koś-
ciuszki to nie tylko przynależność do konkretnej społeczności. 
To także bycie spadkobiercą określonej tradycji, jaką przez 
dziesiątki lat tworzyli Wasi poprzednicy. Obok hasła „szkoła z 
tradycją” hołdujemy jeszcze innemu: „szkoła przyjazna i wy-
magająca”.

Jestem przekonany, że znajdziecie tu nie tylko wiedzę i nowe 
umiejętności, ale także życzliwość, zrozumienie oraz nowe 
przyjaźnie, które będą trwały wiele lat.

Wybierając naszą Szkołę, możecie być pewni, że zdobyte tu 
gruntowne wykształcenie zaprocentuje znakomicie zdanym 
egzaminem maturalnym i stanie się przepustką na prestiżowe 
kierunki studiów w całej Europie.

Dołącz do najlepszych! Dołącz do nas!

Marek Tyrakowski - dyrektor szkoły



Największym mówcą świata jest sukces.

Napoleon Bonaparte

20222022



Oferta edukacyjna.

Po szkole podstawowej
Egzamin ósmoklasisty
2022 - 2026 (4 lata)

klasa biologiczno - chemiczna

klasa lingwistyczna

klasa matematyczno - fizyczna

klasa humanistyczna

klasa matematyczno - geograficzna



Oferta edukacyjna.

klasa biologiczno-
-chemiczna

przedmioty rozszerzone:

biologia,

chemia,*

język obcy

* w przypadku utworzenia drugiej klasy o przyrodniczym profilu, możliwe rozszerzenia: biologia, matematyka, język obcy



klasa lingwistyczna

przedmioty rozszerzone:

biologia lub geografia,

dwa języki obce *

Oferta edukacyjna.

* 1. język - kontynuacja języka angielskigo,
2. język - kontynuacja języka niemieckiego, od podstaw - język hiszpański



Oferta edukacyjna.

klasa matematyczno-
-fizyczna

przedmioty rozszerzone:

matematyka,

fizyka,

język obcy



klasa humanistyczna

przedmioty rozszerzone:

język polski,

historia,

język obcy

Oferta edukacyjna.



klasa matematyczno-
-geograficzna

przedmioty rozszerzone:

geografia,

matematyka,

język obcy

Oferta edukacyjna.



intensywnie uczymy się
języków obcych

angielski - Hello!

niemiecki - Guten Tag!

francuski - Bonjour!

rosyjski - Привет!

hiszpański - Hola!

Oferta edukacyjna.



muzyczne - chór Rezonantes,

aktorskie - kółko teatralne,

sportowe - zajęcia SKS

empatię - koło wolontariatu

Oprócz zajęć obowiązkowych... 

rozwiniemy Twoje
umiejętności



Oprócz zajęć obowiązkowych... 

rozwiniemy Twoje
umiejętności

naukowo - badawcze:
biorąc udział w projektach,
współpracując z uczelniami wyższymi

biorąc udział w zajęciach klas patronackich:
chemii,
biologii,
historii,
fizyki



Poznańskie uczelnie wyższe.

współpracujemy
z uczelniami

UAM wydział Biologii,

UAM wydział Chemii,

UAM wydział Filologii  Polskiej,

UAM wydział Historii,

UAM wydział Fizyki,

Uniwersytet Medyczny,

Uniwersytet Przyrodniczy,

Politechnika Poznańska



osiągamy najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych

rok 2018 - 100% zdawalności



osiągamy najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych

rok 2018 - 100% zdawalności



Zapraszamy na Facebook, instagram, stronę szkoły

nie trać czasu
dołącz do najlepszych

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. T. Kościuszki
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin

telefon: 62 747-23-73
fax: 62 747-79-63

e-mail: dyrekcja@liceum-jarocin.pl

http://www.facebook.com/Liceum-Og�lnokszta�c�ce-nr-1-im-T-Ko�ciuszki-w-Jarocinie-286303388167146
http://www.instagram.com/lo_jarocin/?hl=pl
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