
Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II w Skawinie





Misja szkoły

Celem naszych szkół jest przygotowanie 

uczniów do godnego i twórczego udziału w 

życiu współczesnego świata.

Wspieramy wszechstronny rozwój naszych 

wychowanków uwzględniając ich 

indywidualne predyspozycje  i  

zainteresowania.

Wyposażamy uczniów w rzetelną wiedzę, 

kształtujemy umiejętność wartościowania 

i podejmowania decyzji.

Chcemy pomóc młodemu pokoleniu w 

odnajdywaniu celu i sensu własnego 

istnienia by nasi absolwenci żyli w 

poszanowaniu godności osoby ludzkiej, 

w przywiązaniu do Kościoła i Ojczyzny. 
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Tytuł Srebrnej Szkoły 2020- RANKING OGÓLNOPOLSKI

za wysokie wyniki egzaminu maturalnego 2019

Średni wynik szkoły z przedmiotów obowiązkowych:
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Nauka na wysokim poziomie

Tytuł Brązowej Szkoły w latach 2016, 2018, 2019



Współpraca z uczelniami

To wycieczki przedmiotowe, wykłady, 

warsztaty oraz udział w konkursach 
uczelnianych…



Obozy naukowe

Tradycyjnie uczniowie klas drugich 

wyruszają na kilkudniowe obozy 
naukowe



Troska o życie  wiary



Święto Patrona Szkoły –
Św. Jana Pawła II

Ślubowanie klas pierwszych

Coroczna Pielgrzymka
Centrum Jana Pawła II



Wigilia szkolna i Jasełka

Tradycją naszej szkoły są 
coroczne Jasełka.

Na progu Świąt Bożego 

Narodzenia wspólnie 

kolędujemy i organizujemy
klasowe wigilie



Orszak Trzech Króli

Szkoła jest inicjatorem

i współorganizatorem

Skawińskiego Orszaku Trzech Króli 
od 2014 roku



Kultura

W szkole działa Koło Teatralne, które

przygotowuje profesjonalne spektakle 

wystawiane dla całej społeczności 

lokalnej. Liczne premiery są 

oczekiwane przez wszystkich uczniów 

i nauczycieli.

„Miriam”

„Przyjaciel rodziny”



Spektakle teatralne

„3xC”

„Jeszcze tej nocy”



Szkolna SCHOLA
Oprawa liturgii i imprez szkolnych



Szkolny zespół EDEN SOUND
Nasi uczniowie reprezentują szkołę w konkursach piosenek 

obcojęzycznych. Są zdobywcami licznych nagród!



We wszystkich salach lekcyjnych są  

rzutniki multimedialne i ekran  lub tablice 

multimedialne

Baza szkoły
Posiadamy nowoczesną pracownię 

chemiczną z dygestorium



Na terenie szkoły znajdują się dwie sale 
gimnastyczne: duża i mała

Mamy też sklepik i świetlicę. 

Jest możliwość zamówienia obiadu.
Lekcje trwają do 15.15.





Biblioteka, ICIM, 

sala komputerowa
czekają na uczniów



Imprezy i wydarzenia szkolne



Sacrosong

Jesteśmy organizatorami Sacrosongu

–
Gminnego Przeglądu  Piosenki Religijnej



Piknik szkolny

W czerwcu zapraszamy na Piknik Szkolny na Rynku. Po 
występach klasowych, czas na koncert 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



Trzydniowe 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 najstarszych klas
do Grobu Św. Jana Pawła II



Rekrutacja do klasy pierwszej
na rok szkolny 2020/2021

Obowiązuje rekrutacja elektroniczna



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


