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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W  RABCE – ZDROJU JEST SZKOŁĄ  PUBLICZNĄ.

NAUKA JEST BEZPŁATNA.

REKRUTACJA DO LICEUM ODBYWA SIĘ DROGĄ TRADYCYJNĄ. 

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE SĄ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE:

WWW.SZKOLA – KATOLICKA.RABKA.PL

DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ TAKŻE W SEKRETARIACIE SZKOŁY, GDZIE ZAWSZE POMOŻEMY CI W ICH WYPEŁNIENIU. 

DOKUMENTY SKŁADAMY OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE DO  DNIA 25.06.2014 R. 



• OFERTA LICEUM NA ROK SZKOLNY 2014/2015:

• Oferujemy nauczanie trzech przedmiotów na 

poziomie rozszerzonym. Bez względu na profil, 

przedmiotem nauczanym na poziomie 

rozszerzonym jest język angielski. 

• Decyzji o profilu nie musisz podejmować od 

razu, pozostałe dwa przedmioty w zakresie 

rozszerzonym wybierasz w drugiej klasie. 



W OFERCIE PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH SĄ:

 Język polski 

 Historia sztuki - nowość

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Biologia

 Chemia

 Matematyka



DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM NAUCZANYM W SZKOLE JEST JĘZYK NIEMIECKI  

LUB JĘZYK FRANCUSKI. 

OFERUJEMY NAUCZANIE W MAŁYCH GRUPACH.

W RAZIE POTRZEBY PROWADZIMY NAUCZANIE INDYWIDUALNE.



NAUCZANIE JĘZYKA  ANGIELSKIEGO: 

• Trzyletni cykl kształcenia obejmuje:  9  godzin

podstawy z  j. angielskiego i 7 godzin rozszerzenia,

co daje łącznie 16 godzin w cyklu trzyletnim. 

• Rozkład godzin w poszczególnych latach nauki to:

o w klasie pierwszej 4 godziny tygodniowo 

o w klasie drugiej 6 godzin tygodniowo

o w klasie trzeciej 6 godzin tygodniowo



• ZAJĘCIA  Z  JĘZYKÓW  OBCYCH  ODBYWAJĄ  SIĘ  W  GRUPACH 

DOSTOSOWANYCH  DO  INDYWIDUALNYCH  POTRZEB  UCZNIA.  

GRUPY  JĘZYKOWE  LICZĄ   NIEKIEDY  TYLKO  8  OSÓB.    



MINIMALNA  LICZBA  GODZIN  NA  ROZSZERZENIU  DLA  JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO  W  LICEUM  TO  180  GODZIN  W  CAŁYM 

TRZYLETNIM   CYKLU  KSZTAŁCENIA. 

NASZE  LICEUM  OFERUJE  DLA  CIEBIE  210 GODZIN ROZSZERZENIA 

Z  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO.



• SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW:  

o Stypendia Rady Ministrów: 

 2013/2014 Urszula Chmielarczyk, 

średnia ocen 5,30

 2012/2013 Magdalena Bulek, 

średnia ocen 5,15

 2011/ 2012 Marek Sumara, 

średnia ocen 5,15 



• SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW C.D.:

W profilu humanistycznym (j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie) w 

2013 r.: 

• Finaliści konkursu o najnowszej historii Polski „Polska - ważna rzecz” 

organizowanym przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 

oraz Fundację Historia i Dyplomacja 

• Finaliści konkursu historycznego „Pamięć nieustająca”

• Indeks na Wydział Historyczny Uniwersytetu Papieskiego 

W profilu biologiczno – chemicznym (biologia, chemia) w 2013 r.: 

• Finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Ekologicznej 



• SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW C.D.:

W sporcie: 

• Pierwsze miejsca w zawodach powiatu nowotarskiego w snowboardzie

• Pierwsze miejsca w zawodach powiatowych w narciarstwie alpejskim

W konkursach artystycznych:  

• Laureaci konkursu poetyckiego „To lubię. Turniej jednego wiersza” 

• Pierwsze  miejsce w IX Przeglądzie Pieśni  Patriotycznej 

„Z nami męstwo, nad nami Bóg”  

• Pierwsze miejsce w Konkursie Piosenki Angielskiej



• NAJLEPSZE MATURY W 2013 R.: 

Język polski poziom podstawowy:

 Marek S. 96%

 Aleksandra J. 92%

Język angielski poziom podstawowy:

 Filip K. 96%

 Dawid M. 94%

 Patricia P. 94%

 Mateusz K. 93%

Język angielski poziom rozszerzony: 

 Patricia P. 88%



NASI  ABSOLWENCI  STUDIUJĄ  NA  NAJLEPSZYCH  UCZELNIACH  W   

KRAJU  I  ZA  GRANICĄ: 

 Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

 Uniwersytet Jagielloński

 Uniwersytet Warszawski 

 Uniwersytet Śląski 

 Katolicki Uniwersytet Lubelski 

 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 ESCP EUROPE w Paryżu  (w 2013 r.       

najlepsza uczelnia biznesowa w rankingu   

Financial Times)

 Politechnika Krakowska

 Akademia Wychowania Fizycznego w 

Krakowie



• WYMIANY MIĘDZYNARODOWE: 

 Nasza szkoła współpracuje z 

miastami partnerskimi z Anglii, 

Niemiec i Francji.

 Miastami partnerskimi są: 

Frome, Murrhardt i Chateau –

Gontier. 



• PO  NASZYM  LICEUM  MOŻESZ  STUDIOWAĆ  NA  WSZYSTKICH 

DOSTĘPNYCH  AKTUALNIE  KIERUNKACH.  POMYŚL  JUŻ  TERAZ  O 

SWOIM  PRZYSZŁYM  ZAWODZIE:  

 medycyna 

 biotechnologia

 fizjoterapia

 weterynaria 

 prawo 

 administracja i zarządzanie

 architektura 

 matematyka 

 informatyka

 geologia 

 inżynieria środowiska 

 budownictwo

 ochrona środowiska

 fizyka 

 automatyka i robotyka

 socjologia

 psychologia 

 i wiele innych

Prowadzimy również warsztaty zawodowe.



• WARUNKI DO NAUCZANIA: 

• Dysponujemy  dobrze 

wyposażonymi  pracowniami,  

ale uczymy nie tylko w szkole.

• Każdy profil oprócz dobrego 

przygotowania do matury i 

studiów oferuje ciekawe zajęcia 

dodatkowe w  atrakcyjnych 

formach. 



• WARUNKI W SZKOLE C.D.:

Posiadamy:

 kameralne klasy, 

 pracownię biologiczno - chemiczną, 

 pracownię informatyczną, 

 kafejkę internetową, 

 bibliotekę, 

 czytelnię,

 kaplicę szkolną



• WARUNKI W SZKOLE C.D.:

W szkole działa stołówka

i sklepik.



• ZAJĘCIA POZASZKOLNE.

PROFIL HUMANISTYCZNY:

Klasa humanistyczna ma 

bardzo szeroką wyjazdową 

ofertę edukacyjną. 

Ostatnio:

 Konferencja historyczna

„O dziejach społeczności 

żydowskiej w Nowym Targu” w 

auli Podhalańskiej Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej.



PROFIL MATEMATYCZNY: 

Uczniowie o zainteresowaniach 

z przedmiotów ścisłych rozwijają 

się biorąc udział w 

konferencjach naukowych. 

Ostatnio:

 wykłady o życiu i działalności  

wybitnego polskiego 

matematyka Stanisława 

Banacha. 



PROFIL BIOLOGICZNO – CHEMICZNY:

Zajęcia z biologii odbywają się także metodą 

warsztatową, poza szkołą lub w terenie: 

 na ścieżkach edukacyjnych Gorczańskiego Parku 

Narodowego 

 podczas wyjazdów np. na „Noc Biologów”, „Noc 

Naukowców” i „Festiwal Nauki”.



ZAJĘCIA SPORTOWE:

Zajęcia z wychowania fizycznego 

odbywają się na 2 pełnowymiarowych  

obiektach sportowych: hala sportowa i 

sala gimnastyczna. 

Ponadto zajęcia odbywają się na: 

 „Orliku”, 

 siłowni „Fitnessland” , 

 na lodowisku miejskim, 

 na stadionie lekkoatletycznym,

 w plenerze np. siłownia „pod chmurką” 

w parku zdrojowym



• WYJAZDY NA BASEN 

W zeszłym roku organizowaliśmy dla chętnych uczniów w ramach zajęć sks 

cotygodniowe wyjazdy na basen w Myślenicach, do centrum sportów wodnych 

„AQUARIUS”.



ZAJĘCIA POZALEKCYJNE C.D.:

 W Liceum prowadzone są liczne koła  

zainteresowań, np. koło strzeleckie, w 

którym organizowane są wyjazdy na 

treningi i zawody strzeleckie. 

 Dla chętnych uczniów istnieje 

możliwość rozwijania swoich talentów 

aktorskich w kole teatralnym prowadzonym 

przez profesjonalnych aktorów teatralnych. 

Zajęcia obejmują ruch sceniczny, emisję 

głosu i inne. 

 Istnieje także prężnie działające koło 

szachowe, które odnosi liczne sukcesy.



• INNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE :

 wycieczki przedmiotowe, np. do 

Muzeum Armii Krajowej, Fabryki 

Schindlera. 

 lekcje muzealne bardzo 

przydatne pod kątem matury –

analiza dzieła literackiego i 

dzieła sztuki.

 regularne wyjazdy do opery i 

teatru: Opera Krakowska, Teatr 

STU, Teatr im. Juliusza 

Słowackiego i inne.



• WYKŁADY PRACOWNIKÓW UCZELNI WYŻSZYCH :

Wykłady prowadzone przez 

pracowników naukowych różnych 

uczelni  wyższych. 

Ostatnio:

 wykłady o życiu i twórczości Juliusza 

Słowackiego, Bolesława Prusa, 

Stanisława Wyspiańskiego.

Wykłady prowadzone były przez 

pracownika naukowego Państwowej 

Podhalańskiej Wyższej Szkoły 

Zawodowej.

(przydały się na tegorocznej maturze) 



ZAJĘCIA WARSZTATOWE: 

Ostatnio: 

 Całoroczne warsztaty 

dziennikarskie z reporterem 

Tygodnika Podhalańskiego, 

Panem Józefem Figurą. Jednym z 

owoców tych zajęć jest uczniowski 

blog o naszej szkole: 

www.pauzarabka.wordpress.com

 Warsztaty w Narodowym 

Archiwum Instytutu Pamięci 

Narodowej

http://www.pauzarabka.wordpress.com/


• ZAJĘCIA TERENOWE: 

Zajęcia terenowe w Gorczańskim 

Parku Narodowym i 

Obserwatorium Astronomicznym 

w Niepołomicach.  



ZAJĘCIA TERENOWE C.D.: 

Co roku w ramach lekcji biologii 

odwiedzamy Ogród Botaniczny 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.



• MUZYKA I ŚPIEW

Szkoła stwarza dużo 

możliwości i okazji, by 

rozwijać talent muzyczny   i 

wokalny: szkolny zespół 

muzyczny i indywidualne 

zajęcia wokalne.



• SPOTKANIA Z ZAPROSZONYMI GOŚĆMI W NASZYM LICEUM

Spotykamy się z ciekawymi ludźmi:

 wykład o polsko – ukraińskiej 

historii i posłudze na Ukrainie 

księdza Stanisława Majkrzaka

 spotkanie z Tomaszem 

Terlikowskim - dziennikarzem 

mediów ogólnopolskich. 

 Nasi uczniowie nie stronią także 

od zadawania niełatwych pytań 

politykom z pierwszych stron 

gazet.



• WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI 

Od tego roku rozpoczynamy 

projekt „Edukacja przez Grand 

Tour” przy współpracy z 

Wydziałem Humanistycznym 

Uniwersytetu  Jagiellońskiego.

Projekt oparty jest na idei 

edukacji przez podróże. 



• Z NAMI POZNASZ KULTURĘ I HISTORIĘ NASZEGO REGIONU

Odkrywamy i poznajemy historię 

naszego miasta. W tym roku 

zaopiekowaliśmy się miejscami 

pochówku wybitnych 

osobowości związanych z 

historią Rabki, badając także ich 

losy. 



• NIE TYLKO NAUKA 

Wiemy, że nauka to nie wszystko. Liczy 

się również przyjemnie spędzony czas 

w dobrym towarzystwie. Tradycyjnie co 

roku organizujemy: Mikołajki oraz 

Wigilie klasowe, bale andrzejkowe i 

karnawałowe, wyjazdy integracyjne. 



ROZWÓJ  NIE  TYLKO  INTELEKTUALNY  I  FIZYCZNY,

ALE  RÓWNIEŻ  SPOŁECZNY  I  DUCHOWY.

Nasze Liceum oferuje nie tylko 

możliwość rozwoju intelektualnego na 

wysokim poziomie, ale również 

duchowego. Cyklicznie co roku 

organizujemy wraz z duszpasterzem 

szkół:

 rekolekcje 

 czuwania 

 udział w Forum Szkół Katolickich 

 uczestnictwo w Ruchu Młodzieży 

Salwatoriańskiej (spływy kajakowe, 

wycieczki górskie, rolkowa 

pielgrzymka do Częstochowy)



• AKTYWNA  DZIAŁALNOŚĆ  UCZNIÓW  W  CHARYTATYWNYCH 

AKCJACH  O  CHARAKTERZE  LOKALNYM  I  OGÓLNOPOLSKIM

Uczniowie naszej szkoły biorą 

aktywny udział w licznych 

akcjach charytatywnych w 

formie wolontariatu:

 „Pola Nadziei” – akcja wsparcia 

hospicjum w Zakopanem

 Akcja na rzecz potrzebujących 

na Ukrainie. 

 „Szlachetna Paczka” 



• WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Bardzo dobrze układa się 

współpraca naszego Liceum z 

rodzicami. Od tego roku dzięki 

inicjatywie dyrekcji, nauczycieli i 

rodziców współpracujemy ze 

Stowarzyszeniem Pomocy 

Szkole „Małopolska”, dzięki 

któremu szkoła otrzymuje 1% 

podatku. 



• DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Społeczność naszego Liceum jest otwarta 

na integrację z niepełnosprawnymi.  Do 

naszej szkoły od lat uczęszczają osoby z 

niepełnosprawnością. Uczniowie ci są 

często wspaniałym wzorem hartu ducha, 

siły charakteru i optymizmu dla pozostałych 

pełnosprawnych uczniów. Uczniowie 

naszego Liceum współpracują w 

charakterze wolontariuszy z okolicznymi 

ośrodkami opiekującymi się osobami z 

niepełnosprawnością np. ze Szkołą Św. 

Tereski, gdzie przebywają m.in. dzieci  

niewidome i słabowidzące. Nauczyciele i 

uczniowie naszego Liceum biorą aktywny 

udział w corocznej Spartakiadzie Dzieci i 

Młodzieży pod patronatem mistrza 

olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego. 



• ROZWÓJ OSOBISTY UCZNIÓW 

Szkoła kładzie nacisk na rozwój 

osobisty uczniów, wspomagając ich w 

realizacji ich pasji i zainteresowań: 

 Rafał Schmidt 3 LO uczestniczył w 

obradach Młodzieżowego Parlamentu 

RP i przemawiał z mównicy sejmowej.

 Michał Kościelniak 3 LO 

współorganizował i koordynuje pracę 

Młodzieżowej Ochotniczej  Grupy 

Ratowniczej w Rabce – Zdroju. 

 Mateusz Chariasz  z 3 LO wraz z 

innymi uczniami organizuje zawody i 

eventy na terenie Miasta i Gminy 

Rabka – Zdrój: Projekt „Face – pokaż 

twarz”, „Szlachetna Paczka” w Rabce 

– Zdroju, reaktywacja Młodzieżowej 

Rady Miasta.



• AKCJE LIFE STYLOWE I EKOLOGICZNE

Nasza szkoła co roku bierze 

udział w Ogólnopolskiej Akcji 

Ekologicznej „KOMPUTERY ZA 

TONERY”. Tym samym 

promujemy zdrowy, 

proekologiczny styl życia.

Dzięki zebranym środkom 

systematycznie poszerzamy 

księgozbiór naszej biblioteki i 

czytelni o książki, filmy, 

czasopisma.



• WSPÓŁPACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Współpracujemy ze strategicznymi 

instytucjami na terenie naszej gminy i powiatu: 

 Urząd Miasta i Gminy Rabka-Zdrój, 

 Miejski Ośrodek Kultury (współorganizowanie 

uroczystości i wydarzeń kulturalnych), 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

(zajęcia terapeutyczne),

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Policja (szkolenia z zakresu bezpieczeństwa),

 lokalne Parafie, 

 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka i inne.



• NAUCZYCIELE W NASZYM LICEUM

Uczy u nas znakomita kadra 

nauczycieli dyplomowanych, 

egzaminatorów OKE, 

pasjonatów, ludzi kochających 

swój zawód i życzliwych dla 

młodzieży.  



• LICZY SIĘ MIŁA  ATMOSFERA 

Nasza szkoła jest kameralna, dzięki 

czemu możesz się czuć bezpiecznie, 

a Twoje potrzeby i zainteresowania nie 

znikną w tłumie. 

Twoja edukacja i problemy nie są nam 

obojętne. Pomożemy Ci zdobyć solidną 

wiedzę. 

Nie musisz brać udziału w „wyścigu 

szczurów”, by dobrze zdać maturę 

i dostać się na wymarzone studia.

Pomagamy każdemu. Przyjdź do nas, 

nie pożałujesz. 

Będziesz bardzo mile zaskoczony. 



SERDECZNIE ZAPRASZAMY !




