O szkole

Od 2003 roku szkoła posiada certyfikat:
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Władysława Łokietka
przedmioty wiodące:
- kl. I a - historia, język polski
- kl. I b - biologia, chemia lub chemia, fizyka
- kl. I c - wos, geografia, język angielski - tzw."klasa mundurowa"
- kl. I d - chemia, fizyka - tzw. "klasa strażacko - pożarnicza"
TECHNIKUM dla młodzieży
- technik informatyk
- technik logistyk
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej (forma zaoczna)
SZKOŁA POLICEALNA (2-letnia) dla Dorosłych (forma zaoczna)
- technik informatyk

- technik ochrony fizycznej osób i mienia
Roczny KURS KWALIFIKACYJNY - E.14: TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I
BAZ DANYCH ORAZ ADMINISTROWANIE BAZAMI
INTERNAT dla młodzieży
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W naszej szkole uczeń nie jest numerem,
nie korzysta w kilka osób z jednego komputera
i
nie musi się uczyć na drugą zmianę.
Z nami można się poczuć sobą u siebie.
- Nowoczesny budynek
- Bezprzewodowy dostęp do Internetu w całym budynku (WiFi)
- Piękne usytuowanie w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego
- Najnowocześniejsza baza - 3 pracownie komputerowe, pracownia multimedialna,
czytelnia multimedialna, biblioteka, laboratorium językwe
- Nauczyciele w pracy wykorzystują najnowsze technologie: tablicę interaktywną, 5
rzutników multimedialnych i inne nośniki informacji
- Szkoła szczyci się członkami kadr narodowych judo, snookera, rock and rolla sportowego
- Zajęcia WF-u na sąsiadującej ze szkołą nowootwartej hali widowiskowo-sportowej
- 6 grantów powiatowych, gwarantujących bezpłatny udział młodzieży w zajęciach
pozalekcyjnych (wyjazdy na basen do Aqua Parku, wyjazdy na narty, wycieczki górskie, zespół
wokalny, koła zainteresowań: humanistyczne, informatyczne)
- Wymiana międzynarodowa ze szkołą w Niemczech
- Dla uczniów najlepszych i tych wymagających wsparcia przeznaczone są programy
unijne: „Diament” i „Daj sobie szansę”. Na najlepszych czekają stypendia
- Bezpłatne dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych dla klas III
- Kameralny charakter szkoły- nieliczne zespoły klasowe, grupy przedmiotowe 10-15 osób
- 60 lat tradycji
- Wychowanie patriotyczne- występy młodzieży na najważniejszych uroczystościach
gminnych i powiatowych, udział w rocznicowych obchodach środowiskowych
- Wysoko oceniane przez rodziców bezpieczeństwo
- Współpraca z instytucjami gminnymi, np. Centrum Kultury i Sportu w Skale (Dni Skały,
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, turnieje sportowe), Ośrodkiem Profilaktyki i Promocji
Zdrowia
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
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