
 

                   

CZERWIEC 2020
Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Zaklikowie ma bogatą 75 – letnią tradycję, a jego absolwentami

jest wielu znanych w kraju naukowców, artystów, przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli wolnych
zawodów. Szkoła umiejętnie łączy  solidne przygotowanie do matury i  studiów z  kształceniem charakterów  
i umysłów swoich wychowanków. Umożliwia naukę w klasie medialno – społecznej, inżynieryjno – ekonomicznej
i  biomedyczno  -  inżynieryjnej.  Ponadto  uczniowie  klas  pierwszych  mogą  uczestniczyć  w  innowacjach:
informatycznej  (z  programowaniem,  grafiką),  wojskowej,  pedagogicznej:  „Czytaj  i  twórz  –  będziesz  wielki”,
 a także w projektach międzynarodowych, m.in. eTwinning. 

Realizowane są umowy o współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, z Uniwersytetem
Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i z Politechniką Rzeszowską, co daje uczniom nowe perspektywy rozwoju.
Szkoła  realizuje  również  program  współpracy  ze  szkołą  w  Truskawcu  (Ukraina),  dzięki  czemu  młodzież
uczestniczy  w  wakacyjnej  wymianie  międzynarodowej.  Uczniowie  mogą  również  skorzystać  z  wyjazdów  do
innych krajów.

Każdy z uczniów klasy I liceum otrzymuje stypendium motywacyjne w wysokości 50 zł miesięcznie na
swoje potrzeby edukacyjne, a także  Stypendium Burmistrza Zaklikowa za wysokie wyniki w nauce, niezależnie
od  sytuacji  materialnej.  Stypendia  Burmistrza  przyznawane  są  na  każde  półrocze  za  średnią  ocen  od  4,35.
Uczniowie, którzy spełniają określone wymagania, otrzymują od 70 do 170 zł miesięcznie. Inne znaczące nagrody
to Stypendium Prezesa  Rady Ministrów dla ucznia  osiągającego najwyższe  wyniki  w szkole  i  bezpłatny  kurs
prawa jazdy kategorii  B  dla  wyróżniającego się  ucznia  klasy  drugiej.  Ponadto uczniowie  mogą uzyskać  inne
stypendia, między innymi stypendia unijne dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych,  przyznawane  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa Podkarpackiego  w ramach  projektu
„Wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne”. Uczniowie mogą
otrzymać  Nagrodę  Starosty  Stalowowolskiego,  Nagrodę  Burmistrza,  Nagrodę  Dyrektora.  Istnieje  ponadto
możliwość dofinansowania zakupu biletów miesięcznych dla osób dojeżdżających.  Uczniowie klasy pierwszej
liceum otrzymują bezpłatnie zestaw podręczników i ćwiczeń do zajęć.

Aktywną  działalność  Publicznego  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Zaklikowie,  wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ilustrują zdjęcia umieszczone w biuletynie.

Szkoła, która rozwija uzdolnienia artystyczne. 
Na zdjęciu grupa teatralna przed premierą „Wesela”.

ZSO w Zaklikowie – to szkoła, która dba o intelektualny  rozwój  uczniów. 
Na zdjęciu uczniowie podczas zajęć  ze studentami 

z Politechniki  Rzeszowskiej.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Adama Sapińskiego w Zaklikowie

Biuletyn Informacyjny



 Osiągnięcia uczniów.

Uczennica klasy III LO Natalia Toczyska podczas gali wręczenia
Stypendium Prezesa Rady Ministrów w towarzystwie Kuratora

Oświaty w Rzeszowie.

Uczeń klasy I LO Bartosz Przywara stypendystą Zarządu
Województwa Podkarpackiego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Bartosz Przywara i  Szymon Zmysłowski - Ogólnopolska Olimpiada
Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego – etap wojewódzki,
Bartosz Przywara otrzymał tytuł finalisty konkursu oraz zakwalifikował się

do finału centralnego „Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym”.

Aleksandra Odrzywolska – stypendystka „Programu stypendialnego
dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa podkarpackiego

na rok szkolny 2019/2020”,  zdobyła również II miejsce w VII
Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Zaklikowie znalazło się w gronie
laureatów 16. edycji ogólnopolskiego programu "Dzień

przedsiębiorczości", organizowanego przez Fundację Młodzieżowej
Przedsiębiorczości, uzyskując tytuł "Najaktywniejszej Szkoły w Dniu

Przedsiębiorczości 2019".

Szymon Zmysłowski – stypendysta „Programu stypendialnego dla
uczniów szczególnie uzdolnionych województwa podkarpackiego na

rok szkolny 2019/2020”.



Edukacja i rekreacja

Fort Licealisty, czyli zaaranżowanie fragmentu przestrzeni szkolnej w celu
stworzenia strefy komfortu dla uczniów liceum – inicjatywa Samorządu

Uczniowskiego.

Udział uczniów ZSO w szkoleniu liderów w Warszawie,   w ramach
Ogólnopolskiego Programu Szkoła Demokracji, organizowanego

przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Ćwiczenia strzeleckie w ramach współpracy z 3Podkarpacką GIS Day na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W tym roku oprócz wykładów i zajęć warsztatowych dotyczących

Geograficznych Systemów Informacyjnych,  uczniowie projektowali
własne miasto w 3D.

Uroczyste pasowanie na kadeta uczniów uczestniczących Warsztaty wokalne.



Kontakty międzynarodowe

Pobyt w Anglii – spotkanie z Sebastianem Dolińskim,
        działaczem miejscowej Polonii.

              Ukraińska młodzież podczas zwiedzania Lublina.  Młodzież ze szkoły w Truskawcu na Ukrainie z wizytą w Zaklikowie

Grupa młodzieży z Gminy Zaklików wraz z opiekunami podczas wizyty.                    Uczniowie z Klubu Młodego Turysty zwiedzili Polskę Północnowschodnią 
na Ukrainie  i Litwę.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Sapińskiego w Zaklikowie, ul. Sandomierska 56, 37-470 Zaklików, 
tel./fax 15 8738409,e-mail: zsozaklikow@zaklikow.pl, www.zsozaklikow.szkolna.net

Opracowanie: Ewa Laskowska, Waldemar Plennikowski, Jolanta Szkaradek, Marta Topolska

Ukraińska młodzież podczas zwiedzania Lublina

Laureatki IX edycji Międzywojewódzkiego Festiwalu Piosenki Angielskiej     
z gościnnymi występami w Luton na "Polonia Festiwal - Przekraczanie

Granic”.



Uroczystości szkolne i środowiskowe

Wspomnień czar – Zjazd absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 
w Zaklikowie.

Uzdolnieni artystycznie uczniowie wystawili dla społeczności
szkolnej i dla mieszkańców Zaklikowa „Wesele”.

Maturzyści swój pierwszy bal w życiu – studniówkę -zorganizowali
w restauracji „Biała Róża” w Modliborzycach.

Po raz czwarty nasza szkoła zorganizowała Regionalny Przegląd
Zespołów Kolędniczych w Zaklikowie. Na zdjęciu - grupa  uczniów 

z zespołu teatralnego „ZetEsO” z Zaklikowa.

„Bezpieczne ferie” – zajęcia językowe. Laureatki Międzywojewódzkiego Konkursu Piosenki Angielskiej 
w Zaklikowie wraz z Jury oraz burmistrzem Zaklikowa  – Dariuszem

Toczyskim, dyrektorem GOK w Zaklikowie – Anną Krzyżanowską
i dyrektorem ZSO w Zaklikowie – Waldemarem Plennikowskim.



Uroczystości szkolne i środowiskowe

Inscenizacja przygotowana przez uczniów z okazji „Dnia Nauczyciela”. Wspólne śpiewanie hymnu w ramach akcji ogólnopolskiej "Szkoła
do Hymnu!"

Udział młodzieży w obchodach Święta Niepodległości. Uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Akcja „Pomarańczowa sznurówka” - przeciw hejtowi w sieci. Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU w szkole w Zaklikowie
 – edukacja w zakresie bezpieczeństwa.



Wyjazdy zagraniczne

Pobyt w Anglii - Polonia Festival 2019 święto  kultury polskiej oraz
innych kultur wschodnioeuropejskich. Zwiedzanie Londynu.

Zwiedzanie najpiękniejszych zakątków  Truskawca na Ukrainie.

.

Cmentarz Orląt Lwowskich.

Z wizytą w delfinarium w Truskawcu. Podczas zwiedzania zabytków w Drohobyczu.



Wycieczki szkolne i wyjazdy edukacyjne

Nagroda w quizie o Geograficznych Systemach Informacyjnych. GIS Day na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Licealiści z Zaklikowa na Politechnice Rzeszowskiej podczas zajęć 
z informatyki.

Wyjazd do Warszawy w ramach projektu Szkoła Demokracji.

Wyjazd edukacyjny do Warszawy.
Zwiedzanie Sejmu RP – pogłębianie wiedzy 

o polskim parlamentaryzmie.
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