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NASZA SZKOŁA! TO DOBRA INWESTYCJA!  
Wybierz LO w Urzędowie! 

DROGI GIMNAZJALISTO! SZANOWNI RODZICE! 
 

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wł. Jagiełły w Urzędowie zapraszają tegorocznych absolwentów gimnazjów do 

kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym. 

Biorąc pod uwagę konieczność zmian, wynikających z reformy, analizę wyników matur i rekrutacji na wyższe uczelnie, zapotrzebowanie na rynku 

pracy, prezentujemy Państwu ofertę dydaktyczną, której realizację rozpoczniemy w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Planujemy dwie klasy pierwsze: 
Klasa I A - humanistyczno-geograficzna Klasa I B - przyrodnicza 

- rozszerzenia przedmiotowe: 

j. polski,   
j.obcy (wybór po Ikl.), 
geografia 
historia 

Klasa stworzona z myślą o osobach zainteresowanych 

studiowaniem na kierunkach humanistycznych, 

pedagogicznych, prawniczych, geografii, turystyce, 

psychologii, socjologii oraz wybierających dziennikarstwo, 

międzynarodowe stosunki polityczne, europeistykę, 

politologię itp. 

- rozszerzenia przedmiotowe: 

matematyka 
chemia 
biologia 

 

Program klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach 

ścisłych, ekonomii, medycynie, pedagogice, gospodarce 

przestrzennej i ochronie środowiska, naukach przyrodniczych, 

rolniczych itp. 

Języki obce nauczane w obydwu klasach: język angielski, język niemiecki 

 

W klasie III dodatkowe godziny konsultacji dla uczniów z przedmiotów wybranych do zdawania na maturze. 

Zaplecze szkoły: 
 

• pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, 

• pracownia językowa, bogato wyposażone pracownie przedmiotowe (np. tablice interaktywne), 

• sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej, siłownia, boiska, 

• biblioteka z czytelnią i centrum informacyjnym, 

• szatnie z indywidualnymi szafkami, 

• gabinet stomatologiczny, lekarski, 

• świetlico-stołówka,  możliwość korzystania z obiadów. 
 

Inne powody, dla których warto wybrać LO w Urzędowie: 
 

• najpierw uczymy, potem wymagamy, 

• dbamy o wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój naszych uczniów, 

• zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i doskonałe zaplecze dydaktyczne, 

• jesteśmy otwarci i życzliwi, słuchamy opinii uczniów i rodziców, 

• uczniowie i rodzice mogą liczyć na pomoc pedagoga szkolnego 

• naszych absolwentów można spotkać na wszystkich kierunkach polskich uczelni. 

                 NIE MUSISZ NAM WIERZYĆ NA SŁOWO. 
ZAPYTAJ O NASZĄ SZKOŁĘ KOLEGÓW, KTÓRZY SIĘ W NIEJ UCZĄ.. 

ZATEM: Wybierz LO w Urzędowie! 
Zasady rekrutacji: szczegóły na stronie www.kuratorium.lublin.pl  
 

Przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum brane pod uwagę przy przeliczaniu ocen:    
 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 

programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do ZSO Urzędów niezależnie od kryteriów. 

 Składanie przez kandydatów podań podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów:  

do 14 czerwca 2017 roku 

      Razem z podaniem do naszego liceum składamy formularz "Dane o uczniu". 

1. Składanie przez kandydatów kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w 

trzeciej klasie gimnazjum:                                 23 czerwca– 27 czerwca 2017 roku 
2. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia: 

30 czerwca 2017 roku godz. 10.00 

Zapraszamy!          
Dyrekcja i nauczyciele ZSO W Urzędowie  

 

 Klasa I A Klasa I B 

język polski język polski 

język obcy (z wyższą oceną) 

historia biologia 

geografia matematyka 


