
Odpowiadamy na Wasze pytania



Czy jeśli opuszczę się w nauce, wyrzucą mnie ze szkoły?

Każdy może mied chwilę słabości i mamy tego
świadomośd. Zawsze jednak w takiej sytuacji staramy
się pomóc. Dlatego nauczyciele organizują wiele zajęd
dodatkowych, a jeżeli jest potrzeba zostają dłużej, by
wytłumaczyd, wyjaśnid trudne kwestie.



Nauki jest tak samo dużo jak w każdym innym liceum.
Wiemy o tym, bo dużo rozmawialiśmy ze znajomymi z
innych szkół. Mówią, że absolutnie nie mają mniej
nauki. W liceum liczy się tylko matura. Idąc na studia,
przy rekrutacji patrzą tylko na wyniki matur. A nasza
szkoła ma najwyższe wyniki.

Czy w Pijarskiej jest trudno?



Czy nauczyciele są bardzo wymagający?

Gdy uczeo przychodzi do szkoły w klasie pierwszej, on,
jego rodzice i nasi nauczyciele stawiają sobie ważny cel.
Przygotowad go do życia oraz zdania egzaminu
maturalnego z jak najlepszym wynikiem, by nie musiał
się martwid, czy zostanie przyjęty na wybrany przez
siebie kierunek studiów. Nauczyciele w naszej szkole są
wymagający w dobrym znaczeniu tego słowa.



Czy jest duży nacisk na religię?

Wiara odgrywa u nas ważną rolę, jesteśmy szkołą 
chrześcijaoską. Mamy dwie godziny religii tygodniowo, 
jak w każdej innej szkole publicznej. Modlimy się, 
uczestniczymy w Mszach Świętych ale zajmuje to 
bardzo niewielki ułamek czasu w porównaniu z tym ile 
spędzamy go na budowaniu dobrej atmosfery w szkole i 
własnej klasie oraz na nauce.



Jak wyglądają mundurki na co dzieo a jak od święta? 

Naszą szkołę wyróżniają 
mundurki, które nosimy na 
co dzieo. Składa się on z:

błękitnej koszulki polo lub 
żakietu dla dziewcząt

granatowej koszulki polo lub 
marynarki dla chłopców

Na strój galowy składa się biała koszula i w zależności od płci 
żakiet lub marynarka oraz spódnica lub spodnie



Czy szkoła jest płatna? 

Szkoła jest szkołą 

publiczną i całkowicie bezpłatną. 

Rodzice uiszczają jedynie całkowicie dobrowolną ofiarę
na szkołę. Pieniądze te przeznaczone są na zakup
dodatkowych pomocy naukowych, by nauka stawała się
przyjemniejsza i pomagała w osiągnięciu lepszych
wyników



Czy są zagraniczne wycieczki?

Klasy Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego często 
wyjeżdżają na zagraniczne wycieczki. W poprzednich 
latach uczniowie wyjeżdżali do Londynu, Rzymu, Drezna, 
Pragi, na Kresy Wschodnie, Wiednia, Lwowa, na Litwę.

W tym roku szkolnym klasy pierwsze planują pojechad w 
czerwcu do Wiednia.

Za wygranie konkursu na czystośd sali lekcyjnej oraz za 
różnego rodzaju prace na rzecz szkoły (np. w sklepiku) 
można uzyskad bonusy wycieczkowe w kwocie kilkuset 
złotych



Czy są w szkole dyskoteki?

W Pijarskim LO są
organizowane dyskoteki,
jeżeli tylko uczniowie
wyrażą chęd w ich
uczestniczeniu.



Dlaczego na biolchemie jest tak ciężko?

Uczniowie po ukooczeniu liceum o nachyleniu biologiczno-
chemicznym często wybierają kierunki medyczne, na które
nie jest łatwo się dostad. Uzależnione jest to od uzyskania
bardzo dobrych wyników na maturze z biologii, chemii i
często matematyki. W naszej szkole uczniowie tego profilu
mają możliwośd rozszerzad właśnie te przedmioty.
Na profilu tym może nie jest łatwo, ale nie wynika to z
wymagao Pijarskiej, ale z wymogów przyjmowania na
studia. Nasza szkoła wyróżnia się na tle innych, że uczniów
nie pozostawia samych sobie, gdy przed nimi koniecznośd
zdawania egzaminów z niełatwych często przedmiotów.



Jakie są zajęcia pozalekcyjne?

Uczniowie mają możliwośd uczestniczenia w
bezpłatnych zajęciach dodatkowych. Są to zajęcia z
przedmiotów – wyrównawcze i dla uczniów
uzdolnionych oraz zajęcia – koła zainteresowao.

Można uczestniczyd w zajęciach przygotowujących do
matury ustnej z polskiego, czy pisemnej z matematyki
czy historii, ale również z zajęd kółka akrobatycznego,
robotyki, fotograficznego, teatralnego i wielu innych.



I TY MOŻESZ ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS


