
Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II w Skawinie



Misja szkoły
Każdy uczeń jest dla nas 

jednakowo ważny, każdemu 
chcemy pomóc by osiągnął 
zakładany przez siebie cel.

Realizację naszych celów 
wspiera system wartości 
oparty na fundamencie 
Ewangelii, Dekalogu 

i chrześcijańskich 
postawach.
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         Nasze liceum uzyskało tytuł Srebrnej Szkoły 2020
 za wysokie wyniki egzaminu maturalnego 2019
               
     Średni wynik szkoły z przedmiotów obowiązkowych:
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Nauka na wysokim poziomie

Uzyskaliśmy też tytuł Brązowej Szkoły 
w latach 2016,2018,2019



Współpraca z uczelniami

To wycieczki przedmiotowe, 
wykłady, warsztaty



Obozy naukowe

Tradycyjnie uczniowie 
klas drugich wyruszają na 

kilkudniowe obozy 
naukowe.



Tradycja katolicka



Święto Patrona Szkoły – 
Św. Jana Pawła II

Msza Św. i ślubowanie 
klas pierwszych

Pielgrzymka do Bazyliki 
Św. Jana Pawła II w 

Łagiewnikach



Wigilia szkolna i Jasełka

Co roku, uczniowie naszej 
szkoły występują przed 
społecznością szkolną
w Jasełkach. 

Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia wspólnie 
kolędujemy i świętujemy 
klasowe wigilie.



Orszak Trzech Króli

Szkoła jest inicjatorem
 i współorganizatorem
skawińskiego Orszaku 

Trzech Króli od 2014 roku



Kultura
W szkole działa Koło 
Teatralne, w ramach którego, 
uczniowie pod okiem aktora, 
przygotowują profesjonalne 
spektakle wystawiane dla 
całej społeczności Skawiny.

„Miriam”

„Przyjaciel rodziny”



Spektakle teatralne

„3xC”

„Jeszcze tej nocy”



Szkolny zespół muzyczny
Nasi uczniowie prezentują swoje talenty w Szkolnym Zespole 
Muzycznym, grając na szkolnych Mszach Świętych oraz 
reprezentując szkołę w konkursach.  



W szkole obowiązuje system 
jednozmianowy, lekcje kończą 
się najpóźniej o godz. 15.15

Wszystkie sale lekcyjne 
wyposażone są w komputer 
i rzutnik multimedalny,
a dodatkowo cztery z nich
w tablicę multimedialną.

Wysoki standard - 
baza szkoły



Na terenie szkoły znajdują 
się dwie sale gimnastyczne – 
duża i mała.

Mamy też sklepik i świetlicę. 
Jest możliwość zamówienia 

obiadu.



Sale lekcyjne



Biblioteka, ICIM, 
sala komputerowa



Imprezy i wydarzenia szkolne



Sacrosong
Od kilku lat nasza szkoła 
organizuje Sacrosong – 

gminny przegląd  piosenki 
religijnej, który zawsze 

cieszy się dużym 
zainteresowaniem.



Piknik szkolny
W czerwcu 
zapraszamy całą 
społeczność Skawiny na 
Piknik szkolny na Rynku. 
Po występach klasowych, 
prezentacji uczniowskich 
talentów, czas na koncert 
znanego Zespołu.



Ciekawe spotkania
… z podróżnikami, pisarzami, 
dziennikarzami, ekspertami 
w różnych dziedzinach



Spotkania z kulturą różnych krajów
Dzień Polski Dzień Ukraiński

… i z nauką
Dzień naukowców



Bawimy się wspólnie
Dyskoteki, konkursy, prezenty:)



Zajęcia sportowe
SKS z różnych 
dyscyplin 
sportowych,

Dzień sportu



Wycieczki krajowe i zagraniczne



Wycieczki integracyjne

We wrześniu uczniowie 
klas pierwszych 

wyjeżdżają na wycieczki 
integracyjne.



Trzy– dniowe wycieczki klasowe



Górskie obozy letnie
Miłośnicy górskich 

wędrówek, w wakacje, pod 
opieką nauczycielek – 

przewodników, wyruszają 
na beskidzkie szlaki. 



Wymiany międzynarodowe
Od 2008 roku organizujemy 
wymiany młodzieży polsko 

–  niemieckiej.  

Skawina - Ahrweiler



Pielgrzymki do Grobu Św. Jana Pawła II



Rekrutacja do klasy pierwszej
na rok szkolny 2020/2021

Klasa humanistyczna z rozszerzeniami:
• język polski, geografia, 
     język angielski 

Klasa ścisła z rozszerzeniami:
• matematyka, biologia,   
    chemia 

Obowiązuje rekrutacja elektroniczna



Zapraszamy na Dni Otwarte

8.04.2020r. (środa) godz. 16.00 – 18.00
(prezentacja szkoły warsztaty)

18.04.2020r. (sobota) godz. 9.00 – 12.00
(powtórki przed egzaminem 

z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki)



Zapraszamy

Zespół Katolickich Szkół
im. Jana Pawła II

32-050 Skawina, ul. Ks. Troski 17a
tel./fax (012) 276 32 15
e-mail: zks@zks.nq.pl

www.zks.nq.pl
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