INFORMACJA NA TEMAT WYBRANYCH DZIAŁAŃ I OSIĄGNIĘĆ III LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ORŁA BIAŁEGO W JAWORZNIE
III LO im. Orła Białego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie
Edukacja to praca, odpowiedzialność, wyzwania, wpajanie zasad i przygotowanie uczniów do ich
najważniejszego egzaminu – z życia ludzi dorosłych. Tak można by bardzo skrótowo ująć wizję
pracy zespołu ludzi: uczniów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Naszym patronem
jest Biały Orzeł – dumny symbol Polski. Taki patron to również zobowiązanie wobec przeszłych i
przyszłych pokoleń Polaków - wobec historycznego dziedzictwa i budowania mądrej, dojrzałej i
godnej przyszłości. Wpajamy zasady i wymagamy, by się nimi posługiwać. Obowiązują one nas
wszystkich - pracowników i uczniów. Każdemu z naszych wychowanków staramy się uświadomić,
że niemal każdy wysiłek, praca, nauka i wyzwania pozaszkolne to przede wszystkim zmagania ze
sobą samym, że rywalizacja nie zawsze ma sens, a jeśli jest, to winna być uczciwa, na równych
prawach i nie za wszelką cenę.
III LO to szkoła dająca szansę również tym, którym niepełnosprawność utrudnia codzienne
funkcjonowanie. Są oni często utalentowanymi, młodymi ludźmi legitymującymi się imponującymi
wynikami. Podziwiamy ich trud, zawsze okupiony wysiłkiem i determinacją. To szkoła taka, jak
nasza daje im przepustkę do zupełnie normalnego życia: samodzielności, dobrego zatrudnienia i
budowania udanych rodzin.
Z naszej codziennej pracy, z małych i dużych sukcesów jesteśmy dumni. Jesteśmy oczywiście dumni
również z naszych uczniów. Nie tylko wtedy, gdy zdobywają nagrody i laury, ale i wtedy, kiedy
wygrywają ze swymi słabościami, gdy pracują jako wolontariusze i gdy realizują swe pozaszkolne
pasje. Pomagamy im odkrywać ich talenty i predyspozycje, uczymy szanować ludzi, środowisko,
pokazujemy piękno świata materialnego i duchowego. Pragniemy, by rozpostarli swe skrzydła jak
ich patron – nasz polski Biały Orzeł.
Uczymy z pasją i mamy wysokie kwalifikacje
Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne. Dwóch legitymuje się
tytułami naukowymi doktora. 70% z nas ma zawodowe kwalifikacje do nauki więcej niż jednego
przedmiotu. Z tej grupy trzynastu pedagogów może uczyć dwóch przedmiotów, dwunastu trzech
przedmiotów, a trzy osoby nawet czterech przedmiotów. Jesteśmy jedyną w Jaworznie szkołą
średnią przygotowaną w pełni do nauczania integracyjnego. Oprócz bazy technicznej i
dydaktycznej są wśród nas specjaliści do pracy z uczniami z orzeczeniami o niepełnosprawności. W
większości posiadają oni nawet więcej niż dwie specjalizacje. Cieszymy się uprawnieniami z zakresu
surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej z zakresu edukacji,
terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu, fizjoterapii, logopedii i socjoterapii. Są wśród
nas trenerzy umiejętności społecznych, specjaliści z zakresu mediacji, terapeuci integracji
sensomotorycznej oraz instruktorzy terapii biofeedback i metody Warnkego.
Około 60% kadry posiada uprawnienia egzaminatora egzaminu dojrzałości, a pięć osób może
egzaminować na maturach dwujęzycznych.

Lubimy współpracować z innymi i otwieramy się na partnerstwo
Nie walczymy wyłącznie o oceny. Podnosząc poziom kształcenia nawiązujemy współpracę z
najlepszymi. Naszymi partnerami są wyższe uczelnie i instytucje. Wśród nich jest Uniwersytet
Śląski (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Biologii,
Wydział Neofilologii), Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Śląski
Uniwersytet Medyczny (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej), Wyższa
Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w
Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny w Sosnowcu, Uniwersytet Humanistyczny SWPS w
Katowicach, IFMSA Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, WOM Katowice,
Organizacja Nauka Bez Granic, Fundacja Euroweek, Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach, Pałac
Młodzieży w Katowicach, Muzeum Miasta Jaworzna, MCKiS Jaworzno, Szkolny Związek Sportowy,
Wydział Kultury i Sportu UM Jaworzno, Hospicjum Homo – Homini, Caritas Diecezji Sosnowieckiej,
Dom Pomocy Społecznej, Sanepid, Policja, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, PPP w Jaworznie,
Zespół Interdyscyplinarny MOPS, Stowarzyszenie ZZPŻ Międzynarodowe Miasteczko Edukacji
Ekologicznej.
Nasi uczniowie (również ci z orzeczeniami o niepełnosprawności ) osiągają sukcesy
Cieszymy się naszymi uczniami docenionymi szczególnymi wyróżnieniami:
Stypendium Prezesa Rady Ministrów – nieprzerwanie od 2012 roku aż po obecny rok szkolny
2019/20.
Stypendia Prezydenta Miasta Jaworzno w dziedzinach: nauka (2014/15), sport (2012/13, 2016/17),
kategoria artystyczna (2019/20).
Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego (2011/12).
Laureat oraz przyjęcie na pierwszy rok studiów na kierunku filologia polska – specjalność
Antropologiczno Kulturowa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - uczeń klasy III przed
maturą. (2018/19).
Laureat oraz przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na
kierunek Informatyka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - uczeń klasy III przed maturą.
(2017/18).
Laureat oraz przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na
kierunek Neofilologia specjalność filologia włoska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uczeń klasy III przed maturą. (2017/18).
Indeks Licealisty Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – dwoje
uczniów klasy III przed maturą (2016/17) i ponownie Indeks Licealisty Wydziału Lekarskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – uczeń klasy III przed maturą (2017/18).
Zakwalifikowanie uczennicy do programu Tutoringowego Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych pod nazwą First Steps in Science na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. (2018/19).
Zdobycie I Miejsca i nagrody w postaci wyjazdu do Parlamentu Europejskiego w Brukseli w
Konkursie „Szukamy bohaterów” Stowarzyszenia „Projekt Śląsk” we współpracy z biurem posła do
PE Marka Migalskiego. (2013/14).
Zdobycie I Miejsca i nagrody w postaci wyjazdu do Parlamentu Europejskiego w Brukseli w
Konkursie Historycznym „Żołnierze Wyklęci Polskie Podziemie Niepodległościowe w latach 1944 2

56” Muzeum Miasta Jaworzna pod patronatem Posła do PE Jadwigi Wiśniewskiej i Posła na Sejm
RP Dariusza Starzyckiego. (2016/17).
Zdobycie I i II Miejsca oraz nagrody w postaci wyjazdu do Sejmu RP w Warszawie w Konkursie
Wiedzy o Sejmie Biura Komunikacji Społecznej i Posła na Sejm RP Dariusza Starzyckiego. (2017/18).
Zdobycie I Miejsca oraz nagrody w postaci wyjazdu do Sejmu RP w Warszawie w Konkursie Wiedzy
o Sejmie Biura Komunikacji Społecznej i Posła na Sejm RP Pawła Bańkowskiego. (2017/18).
Złote Pióro (2014/15), Srebrne Pióro (2013/14), Srebrne Pióro i Wyróżnienie (2016/17) Złote,
Srebrne, Brązowe Pióro, Wyróżnienie (2017/18) Srebrne Pióro (2018/19) w Konkursie Literackim
o Złote Pióro Prezydenta Miasta Jaworzna.
Liczne zwycięstwa i wysokie miejsca w zawodach sportowych w kolejnych latach zwieńczone
Tytułem „Najbardziej Usportowionej Szkoły Ponadgimnazjalnej.” Tytuł ten zdobywaliśmy przez
sześć kolejnych lat.
Tytuł „Najbardziej przyjaznej Artystycznie Placówki Oświatowej w Jaworznie” – laur specjalny za
całokształt dokonań na rzecz artystycznego rozwoju uczniów. (2016/17, 2017/18).
Wszystkich nagród i wyróżnień nie sposób wymienić w całości
Pokazujemy wybrane spośród nich i to tylko za trzy ostatnie lata.
2018/2019
Konkursy Międzynarodowe: II Miejsce w Konkursie „Matematyka bez granic” edycja XXX,
Wyróżnienie w Konkursie Kangur Matematyczny, Wyróżnienie w Konkursie „Kangur
Matematyczny”, Międzynarodowe Certyfikaty CISCO potwierdzające umiejętności IT, II Miejsce w
Festiwalu Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. H. Morysa i A. Litwina.
Konkursy Ogólnopolskie: Finalista Konkursu Wiedzy o UJ Kraków, Laureat V stopnia Olimpiady
Wiedzy Archimedes Plus, zakwalifikowanie do Etapu Wojewódzkiego w Konkursie „Olimpiada
Solidarności. Dwie dekady historii”, Laureat Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, II
Miejsce w IX Konkursie Siedem Grzechów Głównych, Finalista w zawodach III stopnia w 50.
Olimpiadzie Języka Rosyjskiego, I Miejsce w XIV Konkursie Poetyckim „O złotą lirę”, Udział w Finale
IV edycji Konkursu Matematycznego Mat@ndo, Finalista XXXVI Konkursu Sejmiku Matematyków,
Wyróżnienie w Konkursie Fizycznym „Eureka”, Certyfikat „Biblioteka przyjazna uczniom”.
Konkursy Wojewódzkie: I, II i III Miejsce w III Konkursie Historycznym „Żołnierze Wyklęci. Polskie
Podziemie Niepodległościowe 1944 – 1956, I Miejsce w V Konkursie Fotograficznym „Biblioteka w
oczach czytelnika”, II Miejsce w XIX Konkursie Filmowym „Współczesne interpretacje baśni” za
pracę plastyczną, oraz Wyróżnienie w XIX Konkursie Filmowym „Współczesne interpretacje baśni”
za scenariusz filmowy, Laureat konkursu „Śląskie w kapsule czasu” w kat. szkoły z terenu woj.
śląskiego, Realizacja Projektu „Uniwersytet Śląski Młodzieży – nauka a problemy współczesnego
świata” we współpracy z Uniwersytetem Śląskim Młodzieży.
Konkursy Miejskie: II Miejsce w XXVII Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, II Miejsce
oraz Wyróżnienia w XIII Jaworznickim Konkursie Matematycznym, Tytuł Mistrza Ortografii w XVI
Mistrzostwach Ortograficznych Jaworzna im. K. Bochenek, I Miejsce w Konkursie „Wiedza. Życie i
Twórczość artystyczna św. Brata Alberta w ramach kampanii Pól Nadziei, Liczne zwycięstwa i
wysokie miejsca w zawodach sportowych.
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2017/2018
Konkursy Ogólnopolskie: Laureaci XXII Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, III Miejsce
oraz Wyróżnienie w XIII Konkursie Poetyckim „O złotą lirę”, Finalista Olimpiady Bibliologicznej i
Informatologicznej, II Miejsce w Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym,
Konkursy Wojewódzkie: III Miejsce w IX Wszechstronnego Konkursu Konesera Polszczyzny,
Najlepiej napisane Dyktando w IX Wszechstronnym Konkursie Konesera Polszczyzny, III Miejsce w
Konkursie Recytatorskim Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej, I Miejsce w Konkursie na
Prezentację Multimedialną „Motywy Literackie”, III Miejsce w XXVI Olimpiadzie Promocji
Zdrowego Stylu Życia PCK, Wyróżnienie w IX Konkursie Poetyckim Pamięci Haliny Poświatowskiej,
Wyróżnienie w Konkursie Chemicznym „Alchemik”, Wyróżnienie w XI Konkursie „Wszystko o
Bibliotece”, Zakwalifikowanie do Zawodów II stopnia w XLIX Olimpiadzie Języka Rosyjskiego,
Wyróżnienie w Konkursie Fotograficznym „Portret 2017”,
Konkursy Miejskie: Tytuł Mistrza Ortografii w XV Mistrzostwach Ortograficznych Jaworzna im. K.
Bochenek, Najlepszy Maturzysta (przedmioty humanistyczne) w Konkursie Talent i Praca, II
Miejsce w XV Mistrzostwach Ortograficznych Jaworzna im. K. Bochenek, I Miejsce oraz Bilet do
Sejmu w Konkursie „100 lat Niepodległej”, I oraz II Miejsce oraz Bilet do Sejmu w Konkursie
Wiedzy o Sejmie, Główna nagroda w XII Konkursie Herbertiada, II Miejsce w Konkursie
Historycznym Armia Krajowa, II Miejsce w zawodach Sportowo Obronnych „Sprawni jak żołnierze”,
Wyróżnienia w XII Jaworznickim Konkursie Matematycznym, I Miejsce oraz Wyróżnienie w XVI
Konkursie Piosenki Turystycznej, I Miejsce, II Miejsce oraz Wyróżnienie w IV Festiwalu Piosenki
Chrześcijańskiej Barka, Laureat Diecezjalnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Złota kantyczka”.
2016/2017
Konkursy Międzynarodowe: Wyróżnienie w Konkursie „Kangur Matematyczny”,
Konkursy Ogólnopolskie: Etap Wojewódzki VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o
Państwie i Prawie, Etap Wojewódzki IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Olimpiada Solidarności.
Dwie Dekady Historii”, II Miejsce i Wyróżnienie w X Międzyszkolnym Przeglądzie Filmowym
Wylęgarnia, I Miejsce w Podkarpackim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie, Laureat II stopnia z
Wyróżnieniem za zdobycie maksymalnej liczby punktów w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus.
Matematyka Plus., Wyróżnienie w XII Konkursie Poetyckim „O złotą lirę”,
Konkursy Wojewódzkie: Finalistka w XXV Konkursie „Nudna Matematyka”, II Miejsce w Konkursie
Konesera Polszczyzny, III Miejsce w Konkursie Hackathon, Wyróżnienie w Konkursie
Recytatorskim Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej, II Etap Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego,
Konkursy Regionalne: III Miejsce w Mistrzostwach Jaworzna w Scrabble, II Miejsce w XXIV
Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,
Konkursy Miejskie: Najlepszy Maturzysta (osiągniecia biologiczno – chemiczne) w Konkursie
Talent i Praca, Najlepsza Maturzystka (osiągnięcia artystyczne) w Konkursie Talent i Praca, II i III
Miejsce w XIV Mistrzostwach Ortograficznych im. Krystyny Bochenek, I Miejsce w III Festiwalu
Piosenki Chrześcijańskiej „Barka”, II Miejsce w Konkursie Armia Krajowa, I Miejsce w Konkursie
Wiedzy o AIDS, II Miejsce w Zawodach Sportowo – Obronnych „Sprawni jak Żołnierze”, II i III
Miejsce w Konkursie „Wiedzy o życiu Św. Brata Alberta”, II Miejsce i Wyróżnienie w XI
Jaworznickim Konkursie Matematycznym Szkół Ponadgimnazjalnych, Wyróżnienie w III Konkursie
Piosenki okresu Solidarności.
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Wspólną pracę uczniów i nauczycieli wieńczy egzamin dojrzałości
Wspieramy zainteresowania kulturalne, podróżnicze, artystyczne, sportowe i przeróżne pasje
społeczne. Nauka jest jednak na miejscu pierwszym. Pozytywne wyniki egzaminów maturalnych
osiągane przez naszych uczniów i również przez uczniów z klas integracyjnych przekonują nas, iż
edukacyjna wartość dodana bywa cenniejsza od najwyższej oceny. Dla niektórych naszych uczniów
przystąpienie do matury i zdanie egzaminów to wyzwanie niczym górska Korona Ziemi, a mimo to
zbiorcze wyniki matur lokują nas na całkiem wysokich pozycjach.
Rok
2016/2017
Zdawalność:
Język polski – egzamin ustny 100%, egzamin pisemny 97,6%
Matematyka – egzamin pisemny 89,3%
Język angielski – egzamin ustny 93,8%, egzamin pisemny 95%
Średnie wyniki z egzaminów rozszerzonych:
Matematyka: 47% (województwo 44%, I LO 36%, IILO 45%)
Geografia: 46% (województwo 37%, ILO 46%, IILO 49%)
Język angielski: 67% (województwo 65%, ILO 62%, IILO72%)
Rok
2017/2018
Zdawalność:
Język polski – egzamin ustny 100%, egzamin pisemny 100%
Matematyka – egzamin pisemny 96,9%
Język angielski – egzamin ustny 98,4%, egzamin pisemny 98,4%
Średnie wyniki z egzaminów rozszerzonych:
Geografia: 52% (województwo 37%, ILO 37%, IILO 47%)
Historia: 41% (województwo 34%, ILO 25%, IILO 29%)
Matematyka: 37% (województwo 35%, ILO 26%, IILO 30%)
WOS: 31% (województwo 32%, ILO 24%, IILO 14%)
Język angielski: 70% (województwo 62%, ILO 52%, IILO 56%)
Rok
2018/2019
Zdawalność:
Język polski – egzamin ustny 100%, egzamin pisemny 93,7%
Matematyka – egzamin pisemny 90,5%
Język angielski – egzamin ustny 96,8%, egzamin pisemny 98,4%,
Średnie wyniki z egzaminów rozszerzonych:
Historia: 36% (województwo 41%, ILO 39%, IILO 29%)
Język polski: 56% (województwo 61%, ILO 58%, IILO 54%)
Geografia: 38% (województwo 37%, ILO 23%, IILO 45%)
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Nasi absolwenci
Przyzwyczajamy się do naszych uczniów i żałujemy, że kończą już edukację. Bardzo wielu dało się
zapamiętać nie tylko jako utalentowani i pracowici, ale też jako fajni ludzie, z tym „błyskiem w
oku”, który zachowają na życiową karierę. Kontynuację tych losów obserwujemy nie tylko z
obowiązku, ale też z wzajemnego przywiązania i sympatii. Czasem odbieramy ich podziękowania
w przelotnej rozmowie na ulicy, czasem odwiedzają nas w szkole. Nierzadko deklarują, że ich
pociechy będą podążać ich śladem wybierając naszą szkołę tak, jak zrobili to ich rodzice.
2018/19 na podstawie ankiet: na 50 absolwentów, 90% uczniów będzie kształcić się nadal, z czego
86% zamierza kontynuować naukę na studiach wyższych, a 4% wybierze szkołę policealną lub kursy
kwalifikacyjne. 8% chce podjąć pracę, 1 osoba wyjeżdża za granicę.
2017/18 na podstawie ankiet: na 66 absolwentów 88% uczniów będzie kształcić się nadal, z czego
76% zamierza kontynuować naukę na studiach wyższych, a 12% wybrać szkołę policealną lub kursy
kwalifikacyjne. 4% chce podjąć pracę, 5 osób wyjeżdża za granicę, z czego 3 kontynuują tam naukę.
2016/17 na podstawie ankiet: na 84 absolwentów 94% uczniów będzie kształcić się nadal, z czego
87% zamierza kontynuować naukę na studiach wyższych, a 7% wybrać szkołę policealną lub kursy
kwalifikacyjne. 4% chce podjąć pracę, 2 osoby wyjeżdżają za granicę, z czego 1 kontynuuje tam
naukę.

Jesteśmy otwarci i przygotowani
Największa szkoła w mieście, jeszcze ciągle młoda i nowoczesna, od lat mierzy się z dużo
poważniejszymi zadaniami niż tylko zajęcia szkolne i pozalekcyjne. To u nas funkcjonują klasy
integracyjne dające możliwość wspólnego kształcenia. Miło patrzeć, jak oczywiste i normalne jest
współistnienie uczniów pełnosprawnych i z dysfunkcjami. O tym, że uczniowie z orzeczeniami
czują się u nas dobrze, decydują nie tylko windy, podjazdy i brak barier architektonicznych. Większą
rolę przypisujemy dobrym relacjom i optymalnym warunkom rozwoju zarówno w sferze procesów
poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno-społecznej. Są wśród nas
uczniowie niedowidzący i niedosłyszący, z wadami wymowy, z autyzmem, z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawni ruchowo oraz przewlekle chorzy. Dajemy im
nie tylko wykwalifikowaną kadrę specjalistów: pedagoga, psychologa oraz nauczycieli z
wieloletnim doświadczeniem, ale też możliwość pełnowartościowego życia społecznego. W
zamian dostajemy ich zaufanie, wspólną radość ze wspólnego pokonywania ich barier i ograniczeń,
ich nierzadko dobre wyniki edukacyjne i pozytywną socjalizację. I jeszcze jedno - niezwykłą
obserwację jak normalnie są traktowani przez koleżanki i kolegów. Nie martwi nas i świadomie to
akceptujemy, że uczniowie z orzeczeniami nieco zaniżają średnie wyniki zdawalności matur, bo ich
wyniki to ich wielkie zwycięstwa.
W latach 2016/17, 2017/18 oraz 2018/19 mieliśmy pod opieką 25 uczniów z różnymi rodzajami
niepełnosprawności. Korzystali oni z nauczania integracyjnego, indywidualnego, a także
realizowali wybrane zajęcia edukacyjne w małych grupach. Wielką ich i naszą zdobyczą jest to, że
wszyscy podejmujący naukę ukończyli szkołę. Czternastu przystąpiło do egzaminu dojrzałości i
tylko jedna osoba nie zdała matury. Dziesięć osób kontynuuje naukę na uczelniach wyższych,
pozostali w szkołach policealnych. Pięć osób podjęło pracę biurową, w handlu i gastronomii. I tylko
troje ze względów zdrowotnych nie może kontynuować nauki lub podjąć pracy.
W latach 2016/2017 oraz 2017/2018 zdawalność matury pośród tych uczniów wynosiła 100%, w
roku szkolnym 2018/2019 jeden uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności sprzężonej nie zdał
egzaminu z matematyki.
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Uczniowie klas integracyjnych z sukcesem kontynuują naukę na Uniwersytecie Śląskim (Informacja
Naukowa i Bibliotekoznawstwo, Filologia polska, Geologia, Historia, Informatyka) na Akademii
Ekonomicznej w Katowicach (Zarządzanie), w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa (Bezpieczeństwo
Publiczne) na Uniwersytecie SWPS (Psychologia i Psychokryminalistyka) oraz w szkołach
policealnych (technik – informatyk, technik BHP, florystka, Policealna Szkoła Makijażu).

Oferujemy jeszcze więcej
Tylko w naszym liceum funkcjonują oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim. Utworzyliśmy je
w 2013 roku. Od tego czasu zapewniamy kształcenie oparte na nauczaniu dwujęzycznym chemii,
geografii, wiedzy o społeczeństwie i historii. Przygotowujemy uczniów do matury dwujęzycznej z
tych przedmiotów.
Rozwijając świadomość językową uczniów klasa dwujęzyczna oferuje również przedmioty
uzupełniające: kultura i literatura brytyjska i amerykańska, język angielski w biznesie, konwersacje.
Program nauczania języka angielskiego w klasach dwujęzycznych jest wzbogacany i poszerzany o
dodatkowe zajęcia, mające na celu wykształcenie jak najwyższych kompetencji językowych wśród
uczniów. Organizowane są: EUROWEEK – (organizowany od 2012 roku) obóz językowy, którego
głównym celem jest podnoszenie umiejętności pracy zespołowej, budowanie relacji w zespole oraz
zarządzanie zespołem. Zajęcia prowadzone wyłącznie w języku angielskim, a oparte są na
metodach interaktywnych i warsztatowych, WARSZTATY JĘZYKOWE we współpracy z organizacją
NAUKA BEZ GRANIC – cykliczne spotkania z native speakerami, WARSZTATY W BRITISH COUNCIL
i AMERICAN CORNER - dzięki którym uczniowie mogą ćwiczyć umiejętności językowe i dokładnie
dowiedzieć się, jaką ofertę kształcenia mogą wybrać dla siebie, będąc licealistą (Program FLEX –
Future Leaders Exchange) oraz studentem (TFLF – Transatlantic Future Leaders Forum, Summer
Work Travel czy Program Fulbrighta).
Nasi uczniowie wychodzą poza mury szkoły, uczestnicząc w Dniach Otwartych Wydziału
Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego, Dniach Irlandzkich, spektaklach anglojęzycznych i Maratonach
Języka Angielskiego.
Lubimy autorytety
Rozwijamy ofertę edukacyjną naszej szkoły, organizując spotkania z ludźmi kultury, nauki czy
polityki. Oto kilka przykładów: wykłady i warsztaty dr. hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego
Armanda Cholewki oraz innych pracowników naukowych w ramach Projektu „Uniwersytet Śląski
Młodzieży – nauka a problemy współczesnego świata”, spotkania z profesorem Volodymyrem
Momotem z Uniwersytetu im. Alfreda Nobla w Dniepropietrowsku na Ukrainie, warsztaty Enter
Your Future – tygodniowe warsztaty językowe w ramach projektu „Enter Your Future” pod
patronatem organizacji AIESEC, spotkanie z przedstawicielami fundacji Green – up Gambia
(Przedstawiciele Gambii podczas Szczytu Klimatycznego COP- 24), wykład i warsztaty prowadzone
przez attaché ds. Kultury Ambasady USA panią Elizabeth Blumenthal, spotkanie z Anetą Mazur Jednooką Wojowniczką w ramach projektu „Tour of school”, spotkania z psychoterapeutą i
seksuologiem Michałem Pozdałem wykładowcą Uniwersytetu Humanistycznego SWPS,
spotkania z wykładowcą akademickim Ewą Latosz ze Stowarzyszenia Sursum Corda, cykliczne
spotkania z wykładowcami Uniwersytetu Śląskiego w ramach szkolnego projektu Noc
Naukowców, a także naszymi absolwentami obecnie studentami uczelni krajowych i
zagranicznych, wykłady i warsztaty w ramach programu Strefa Młodzieży Uniwersytetu
Humanistycznego SWPS w Katowicach.
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Otwieramy się na Świat
III Liceum z sukcesem współpracowało w ramach programu unijnego Comenius ze szkołami z
Niemiec, Danii, Estonii, Włoch, Hiszpanii i Czech, realizując kolejno dwie edycje dwuletnich
programów. W ramach tych programów zapewniliśmy uczniom dostęp do wiedzy o różnorodności
kultur i języków europejskich poprzez bezpłatne wyjazdy na interesujące warsztaty do wyżej
wymienionych krajów. Poszerzamy wiedzę uczniów o świecie w ramach organizowanych
wyjazdów zagranicznych, m.in. do Holandii, Belgii, Włoch, Watykanu, Francji, Wielkiej Brytanii,
Szkocji, Niemiec, Austrii i Hiszpanii.
Widzimy potrzeby innych
W Zespole Szkół Ogólnokształcących od wielu lat bardzo prężnie działa Klub Młodego
Wolontariusza – Szkolny Klub Caritas. Początkowo działał w gimnazjum, następnie w szkole
podstawowej, a potem zachęcił do swych działań także uczniów Liceum. Wolontariusze ZSO mają
na swoim koncie wiele akcji społecznych, działają bardzo systematycznie i aktywnie na ternie
szkoły, środowiska lokalnego, miejskiego oraz poza miastem. Akcje, które podejmują i wymyślają,
są innowacyjne i kreatywne. Aktywność w klubie pomaga dzieciom i młodzieży angażować się w
ważne problemy społeczne, uczą się jak spędzać czas, pracy w grupie, współdziałania i zachęcania
innych do współpracy. Bardzo chętnie biorą udział w cyklicznych działaniach Caritas Diecezji
Sosnowieckiej, akcjach ogólnopolskich i miejskich, a także inicjują własne projekty na terenie
szkoły i miasta.
Przykładami są kampanie: Kromka Chleba dla Sąsiada, Dzień Kropki, Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu, Rolkuj po Nadzieję, Tak Pomagam – zbiórki żywności w sklepach, Razem na święta,
Podziel się dobrem, Szyjemy dla Iskierki, Pola Nadziei, Klub Starszej Siostry/Starszego Brata, Projekt
Polichrom, Zbiórki żywności dla ośrodków Caritas, Tornister Pełen Uśmiechu, Charytatywna
Zbiórka Makulatury, Uwolnij książkę, Kartka dla dzieciaka, Nakarm kociaka, Zbiórka dla Domu
Samotnej Matki, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Salon Piękności dla Seniorów Domu
Pomocy Społecznej w Jaworznie, Kotki przygarną kocyki – Fundacja koty z Kociej, Wolontariusze w
Hospicjum Homo Homini w Jaworznie, Dogoterapia dla Seniorów DPS w Jaworznie, Zbiórka
zabawek i gier dla uczniów Szkolnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaworznie, Piknik
Rodzinny DPS, Festyn Rodzinny Caritas, Dzień Życzliwości, Hokus Pokus Wolontariusz w akcji
Andrzejkowej w Przedszkolu nr 14, Festyn Rodzinny w Przedszkolu nr 14, Akcja Dom Aniołów
Stróżów, Pomagamy dzieciom na Kresach, Okulary dla Afryki, Dni Godności Osób
Niepełnosprawnych – Piknik w Geosferze oraz wiele innych.
Działania Klubu Młodego Wolontariusza były wielokrotnie dostrzeżone i nagrodzone. Wśród
laurów warto wymienić: Tytuł Wolontariusz Roku 2018 Miasta Jaworzna, Wyróżnienie w
Konkursie Wolontariusz Roku 2019 Miasta Jaworzna, Wyróżnienie dla wolontariuszki IIILO za
działalność w Kategorii Profilaktyka, Zdrowie i Wsparcie Społeczne w edycji Wolontariusz 2019, II
Miejsce w Konkursie o tytuł Najlepszej Grupy Wolontariackiej roku 2016/2017 – Wolontariat Podaj
Dalej Diecezji Sosnowieckiej, III Miejsce w Konkursie o tytuł Najlepszej Grupy Wolontariackiej roku
2015/2016– Wolontariat podaj dalej. Caritas Diecezji Sosnowieckiej, III Miejsce w Konkursie o tytuł
Najlepszej Grupy Wolontariackiej roku 2018/2019 - Wolontariat podaj dalej. Caritas Diecezji
Sosnowieckiej, Wyróżnienie w realizacji misji Św. Brata Alberta „Być dobrym jak chleb” z okazji
Jubileuszu 25 – lecia Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Dyplom Uznania w Konkursie o tytuł Najlepszej
Grupy Wolontariackiej roku 2017/2018.
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Jacy chcemy być i jacy jesteśmy?
Opisane powyżej zdarzenia: codzienność, sukcesy i wzloty pokazują jak ciężko pracujemy. Nasz
zespół: uczniowie, nauczyciele i pozostała kadra, dają z siebie naprawdę dużo. Nie jest łatwo
zapanować nad wielkim zespołem szkolnym, nad rozległością budynku i ludzkich charakterów, nad
czasem sprzecznymi, a czasem rozbieżnymi oczekiwaniami. Ale robimy to skutecznie, z zapałem i
efektami. Jesteśmy tacy, jakimi chcemy być i jakimi pragniemy, by byli nasi uczniowie i absolwenci.
Nasz zespół widzimy jako pracowity, zaangażowany, zdyscyplinowany, kompetentny i przede
wszystkim z pasją realizujący założone cele. Staramy się być przewodnikami, którzy pomagają
kształtować postawy, uczą otwartości, zaangażowania, wzbudzają ciekawość świata i umiejętności
odważnego stąpania w nieznane. To zwykle okazuje się ważniejsze niż niejedna piątkowa czy
szóstkowa ocena. Doskonale czują to uczniowie, którzy zwykle z pierwszego wyboru wybierają
naszą szkołę. Oni, tak, jak my - nauczyciele, wiemy, że to po prostu dobra szkoła.
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