KLASA
MATEMATYCZNO
- FIZYCZNA

Przedmioty w rozszerzeniu:
matematyka, fizyka oraz
do wyboru: j. angielski, j. rosyjski,
j. niemiecki, informatyka, historia,
wiedza o społeczeństwie, geografia.
Dodatkowe zajęcia z automatyki.

KLASA
EKONOMICZNA

Przedmioty w rozszerzeniu:
matematyka, geografia oraz
do wyboru: j. angielski, j. rosyjski,
j. niemiecki, informatyka, historia,
wiedza o społeczeństwie.
Dodatkowe zajęcia z automatyki.
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KLASA
MATEMATYCZNO
- FIZYCZNA

LO
im. ks. Stanisława
STASZICA
w Hrubieszowie

Zajęcia w UMCS w Lublinie z okazji Dnia Ziemi
KLASA
BIOLOGICZNO CHEMICZNA

Pokazy fizyczne na UMCS w Lublinie

KLASA
BIOLOGICZNO
- CHEMICZNA

Przedmioty w rozszerzeniu: biologia,
chemia oraz do wyboru: j. angielski,
j. rosyjski, j. niemiecki, wiedza
o społeczeństwie, informatyka,
geografia, historia.
Przedmiot uzupełniający: elementy
ratownictwa medycznego.
Zajęcia terenowe z historii w Czumowie

KLASA
PSYCHOLOGICZNO
-MEDIALNA

Przedmioty w rozszerzeniu: j. polski,
biologia oraz do wyboru: j. angielski,
j. rosyjski, j. niemiecki, wiedza
o społeczeństwie, informatyka,
geografia, historia.
Przedmiot uzupełniający:
psychologia.

KLASA
EKONOMICZNA

indywidualny
charakter
KLASA
PSYCHOLOG. MEDIALNA
Nasi uczniowie na Rejonowych Mistrzostwach Udzielania
Pierwszej Pomocy PCK

Coroczne spotkanie w auli szkoły z dziećmi z PZPSW z okazji
Dnia Pluszowego Misia

bogate
tradycje

Czym żyje nasza szkoła...
– dysponujemy dobrze wyposażonymi







pracowniami przedmiotowymi oraz
bogato wyposażoną bibliotekę
NAUKA
– odnosimy
sukcesy
w konkursach
przedmiotowych
– osiągamy wysoką zdawalność na
maturze potwierdzoną dodatnim EWD
aktywnie współpracujemy z uczelniami wyższymi: AGH,
UMCS i UP w Lublinie
uczestniczymy w różnych wyjazdowych zajęciach
laboratoryjnych i warsztatowych
mamy bogatą ofertę kół zainteresowań i agend
szkolnych (SU, wolontariat, Radio RTM)
realizujemy
ciekawe
przedmioty
uzupełniające
(psychologia, ratownictwo medyczne)

Matura’2017

–w
naszej
szkole
samorządność
uczniów to fakt – SU organizuje nie
tylko dyskoteki, kawiarenki i koncerty,
SAMORZĄD
ale też pomoc koleżeńską, akcje
UCZNIOWSKI
społeczne, konkursy dla uczniów
– „Szczęśliwy numerek” – cały dzień
bez pytania dla wybrańca
– „Frekwencja na 100%” – nawet 3 dni bez pytania dla klasy!

Czym żyje nasza szkoła...

Czym żyje nasza szkoła...

– dysponujemy
nowoczesnym
zapleczem
sportowym
(sala
gimnastyczna, hala, siłownia,)
SPORT
– w szkole aktywnie działa wiele sekcji
sportowych
– co roku w rywalizacji sportowej
plasujemy się na czołowych miejscach
w finałach wojewódzkich, np. I m-ce w Wojewódzkiej
Licealiadzie w Piłce Koszykowej Chłopców, III m-ce
w Wojewódzkiej
Licealiadzie
w Piłce
Koszykowej
Dziewcząt

– uroczystości szkolne są organizowane,
przygotowane i prowadzone przez
uczniów
KULTURA
– szkoła wspiera wszelką działalność
artystyczną swoich uczniów – w auli
szkoły koncertują różne uczniowskie
zespoły muzyczne (Ulica 30, Vis Maior)
– swoje spektakle hrubieszowskiej społeczności prezentuje
szkolna Grupa Teatralna „WARTO”
– „RTM Staszic” to najbardziej rozpoznawalna lokalna
rozgłośnia radiowa – prowadzą ją uczniowie naszej szkoły

Zdobywcy I miejsca w Wojewódzkiej Licealiadzie
w Piłce Koszykowej Chłopców

WOLONATARIAT

– działamy w Szkolnym Kole Wolontariatu,
przyłączamy się do wielu akcji oraz
realizujemy inicjatywy uczniów
– współpracujemy PZPSW w Hrubieszowie
– bierzemy
udział
w
Olimpiadzie
Promocji Zdrowego Stylu Życia

Spektakl Grupy Teatralnej „WARTO” pt. „Opowieść wigilijna”,
prezentowany na scenie HDK

Tutoring szkolny to ogólnopolski projekt
pn. „Wychować człowieka mądrego”,
do którego przystąpiła nasza szkoła.
TUTORING
Tutor to indywidualny opiekun ucznia,
SZKOLNY
który poprzez budowanie relacji,
współpracę
i
wsparcie
podopiecznego, ma okazję poznawać
jego potencjał i skutecznie pracować nad rozwojem jego
mocnych stron. Tylko dwa licea w całym województwie
lubelskim weszły do ww. projektu, w tym nasze.

Kawiarenka walentynkowa
w auli
X Finał Akcji Młodzież-Dzieciom Gwiazdka w PZPSW. Uczniowie
przygotowali spektakl pt. “Królewna Śnieżka i dwóch
krasnoludków” oraz prezenty gwiazdkowe dla podopiecznych
Dzień Kolorowej Skarpety –
Światowy Dzień Osób
z Zespołem Downa

                                     

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica
w Zespole Szkół nr 2
ul. 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów
www.staszic.pl, poczta@staszic.pl, tel. 84 696 36 60

Kącik tutorski

